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RESUMO

A utilização de produtos químicos em processos agrícolas tem crescido a cada
ano, desde sua descoberta com a chamada Revolução Verde até os dias atuais,
com o intuito de aumentar a disponibilidade de alimentos controlando qualquer
espécie que interfira nesta disponibilização. Dados recentes afirmam que o Brasil é o
maior consumidor de agrotóxicos do mundo, já que este mercado é responsável por
190% do consumo destes produtos. Contudo, os impactos causados pelo uso dos
agrotóxicos vão desde problemas ambientais como a contaminação do solo, da
água e do ar causando muitas vezes o desequilíbrio do ecossistema, assim como
problemas graves à saúde humana, já que o alimento consumido por consequência
está contaminado. Neste sentido, a pesquisa busca esclarecer os riscos causados
pelo seu uso, a situação com relação à qualidade dos alimentos consumidos e,
identificar as alternativas que minimizem estes impactos. Com os dados dos
alimentos mais consumidos pelo brasileiro, procura-se estabelecer os fatores que
interferem na dieta básica e, com esta análise, correlacionar o quanto estão
contaminados por agrotóxicos, através dos dados do Programa de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Como evidência, apresenta-se um
caso real de agricultura sustentável já realizado em Cuba. Para finalizar, um modelo
de check list foi desenvolvido com o intuito de colaborar para o desenvolvimento de
um sistema sustentável e seus benefícios, minimizando os impactos já
mencionados, e contribuindo para a qualidade de vida das pessoas.

Palavras-chave: Agrotóxicos, Agricultura, Alimentos, Saúde e Meio Ambiente

ABSTRACT

Food contaminated by pesticides: an overview of the Brazilian
situation by propose alternatives to the sustainability.
The increasing use of pesticides in agriculture has grown every year since its
discovery in the Green Revolution to the present day, in order to increase the
availability of food and control any kind that interferes in this production. Recent
research says that Brazil is the largest consumer of pesticides in the world, since this
market is responsible for 190% of the consumption of these products. However, the
impacts caused by the use of pesticides cause the environmental problems such as
contamination of soil, water and air often causing the imbalance of the ecosystem, as
well as severe health problems human, with consequent food consumed
contaminated. In this sense, the research intended to clarify the risks caused by the
use of pesticides, the situation of the food quality and identify alternatives that
minimize these impacts. With information from foods consumed by the Brazilian tried
to establish the factors that interfere with the basic diet and, with this analysis,
correlate much they are contaminated by pesticides, through the Programme Data
Analysis Pesticide Residues in Food (PARA). As evidence, a model of sustainable
agriculture that exist in Cuba is shown. Finally, a model checklist was developed in
order to contribute to the development of a sustainable system and its benefits, while
minimizing the impacts already mentioned, and contributing to the quality of life of
people.

Keywords: Pesticides, Agriculture, Food, Health and Environment
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1 INTRODUÇÃO

A espécie Homo Sapiens desde sua existência utilizou o conceito de
agricultura para sua subsistência, mas ao longo de sua evolução, vem desafiando
seus limites naturais utilizando-a para produção de culturas em larga escala
aumentando a disponibilidade de alimentos presentes na mesa do consumidor
moderno.
Com a transição de um modelo que tinha por objetivo apenas cultivar para
sobrevier passando a um modelo que incentiva variedade e quantidade surgem
então novos desafios, como controlar a presença de organismos que influenciam
diretamente na disponibilidade de alimento. Como são parte integrante do meio,
para melhor controle destes organismos, o homem passa a utilizar de forma
intensiva e descontrolada, os defensivos químicos, causando contaminações
ambientais e problemas na saúde da população, seja a do trabalhador rural que
manuseia diretamente estes produtos como a do consumidor.
Face a estas evidências, na última década (2000 a 2010), as informações
referentes ao termo agrotóxico, como tipos, impactos negativos na saúde e no meio
ambiente têm sido monitoradas e amplamente divulgadas, despertando na
população minimamente a curiosidade de entender mais sobre este assunto, já que
os resultados têm sido preocupantes.
Enquanto, nos últimos dez anos, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu
93%, o mercado brasileiro cresceu 190% em quantidade consumida. Em 2008, o
Brasil passou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de
agrotóxicos. (MOLINA, 2012).
Este fato pode explicar o resultado de 78% dos agrotóxicos utilizados não
serem autorizados para uso na cultura analisada, conforme dados apresentados na
seção de resultados, ou seja, além de estarem com os valores de Limite Máximo de
Resíduos acima do permitido do ponto de vista toxicológico, não são produtos
recomendados para uso naquela cultura, o que evidencia um grave problema de
saúde pública e de controle governamental.
Segundo Pelaez, Terra e Silva (2010) existem mais de 366 ingredientes ativos
registrados no Brasil para uso agrícola, com mais de 200 grupos químicos diferentes
que dão origem a mais de 1458 produtos formulados para venda no mercado.
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Dentre todas as classes existentes, os herbicidas ocupam 48% do mercado, os
inseticidas ocupam 26% e os fungicidas 22%.
Entender o contexto do surgimento dos agrotóxicos, assim como seu uso para
expansão da oferta de alimentos é fundamental, uma vez que os impactos causados
em sua má utilização evidenciam a necessidade de propor alternativas que
minimizem seus efeitos.
O uso de agrotóxicos nas culturas têm causado sérios danos ambientais, uma
vez que, sua aplicação muitas vezes não atinge somente as culturas desejadas,
impactando diretamente no desequilíbrio da cadeia alimentar, danos ao ecossistema
aquático (rios, córregos ou mesmo das águas subterrâneas - potável), danos ao solo
(preservação das características naturais) e do ar.
Outra grave consequência por sua aplicação descontrolada é o impacto na
saúde pública, principalmente a do trabalhador rural, que manuseia este produto
químico muitas vezes sem as proteções mínimas de segurança necessárias, para
quem mora próximo às culturas ou mesmo em regiões mais distantes e, por fim, ao
consumidor final.
Quanto às doenças causadas por seu uso, têm-se inúmeros casos relatados
pelas pessoas que tiveram contato com agrotóxicos. Londres (2011) afirma que
existem casos de abortos, assim como de bebês que nascem com anomalias
congênitas pelo fato de a mãe ou o pai terem tido contato com agrotóxico em algum
momento de suas vidas, ou durante a gravidez. Há ainda, pessoas que
desenvolveram doenças apenas por morarem próximas às regiões com plantações
com uso de agrotóxicos, pois estes chegam pela água ou ar, além das doenças que
podem ser desenvolvidas em qualquer pessoa que consuma um alimento
contaminado com resíduo de agrotóxico.
Segundo dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico
Farmacológicas (2011), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), evidenciam que na
última pesquisa realizada em 2009, os agrotóxicos foram responsáveis por 5,28%
das notificações de intoxicação humana, totalizando 5.253 casos no Brasil devido a
atividade agrícola. Quanto aos óbitos registrados, a situação é ainda mais alarmante,
pois ele ocupa a triste primeira posição com 171 casos registrados representando
um total de 41,81%.
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Não bastassem todos os impactos causados pelo uso excessivo dos
agrotóxicos, a dificuldade em obter informações referentes às culturas que mais os
utilizam e sua relação com a dieta alimentar do brasileiro não é uma tarefa fácil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem realizado desde
2001, o monitoramento de resíduos de agrotóxicos presentes em alguns alimentos in
natura, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), e
divulgado

os

resultados

com

a

porcentagem

de

alimentos

considerados

insatisfatórios (limites de agrotóxicos presentes acima do permitido).
Estes dados são fundamentais para melhor entendimento quanto à
contaminação destes alimentos para controle da saúde pública e para o consumidor
final que passa a ter conhecimento e maior autonomia em sua escolha final, porém,
faz-se necessário ampliar a quantidade e o tipo de alimentos monitorados, assim
como estender a pesquisa aos alimentos processados.
Como evidência de alimentos não monitorados pelo programa da Anvisa,
segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (2012), as culturas que têm
maior influência quanto ao uso de agrotóxicos, total de área utilizada para cultivo e
alta participação no mercado internacional, tem-se respectivamente como maiores
consumidores de agrotóxicos, a soja com 40%, o milho com 15% e a cana de açúcar
com 10%. Nenhuma destas culturas são analisadas pelo programa e, contribuem
com grandes impactos ambientais.
Outro dado importante é a questão da dieta do brasileiro que, diante de tantas
variáveis, é norteada pela renda familiar e o custo final do alimento, sendo que as
opções mais saudáveis e disponíveis para consumo não são, necessariamente, as
mais acessíveis economicamente. Outro ponto importante refere-se à mudança do
comportamento alimentar do homem moderno que escolhe alimentos de rápido
preparo, com baixo valor nutritivo, os processados, que estão disponíveis e muitas
vezes com valor acessível, mas que apresentam baixo valor nutricional.
Diante destes fatos, o trabalho apresenta uma ampla pesquisa sobre os
conceitos de economia e da agricultura, assim como o uso dos agrotóxicos e seus
impactos na saúde humana com alternativas sustentáveis, além de discutir as
questões que norteiam a dieta básica do brasileiro para melhor entendimento os
resultados dos alimentos mais consumidos apresentados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e pelo programa PARA da Anvisa.
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Por fim, espera-se que a presente pesquisa contribua para o desenvolvimento
de estudos que utilizem alternativas sustentáveis para as culturas monitoradas e,
que hoje têm grande impacto no uso de agrotóxicos, assim como propor a inclusão
de novas culturas no monitoramento de resíduos, uma vez que seu uso em
alimentos processados é considerável e as coloca em posição de alerta.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos são subdivididos em geral e específicos, conforme apresentado
nos subitens a seguir.

2.1 Geral

O objetivo geral desta pesquisa é contribuir para um melhor entendimento, a
relação entre a forma de cultivo dos alimentos convencionais e a frequência do seu
consumo apontando seus riscos e propondo alternativas que contribuam
diretamente em benefícios para a saúde humana e ambiental.

2.2 Específicos

Constituem-se como objetivos específicos:


abordar as questões que envolvem o uso de agrotóxicos corroborando
para um melhor discernimento de seus impactos;



identificar quais fatores influenciam a escolha da dieta básica do brasileiro;



analisar se os alimentos desta dieta estão presentes nas pesquisas
divulgadas dos produtos mais contaminados por agrotóxicos;



contribuir com alternativas que minimizem os riscos apontados pelo uso
de agrotóxicos e, que influenciem positivamente na saúde humana e
ambiental.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para alcançar os objetivos do presente trabalho utilizou-se o método indutivo.
Desta forma, partiu-se da observação de dados específicos, para o estabelecimento
de leis ou regularidades que regem os fatos ou os fenômenos de um modo geral,
seguindo os seguintes passos:

a) amplo

levantamento

bibliográfico:

pesquisa

dos

conceitos,

dados

históricos, normas e legislações aplicáveis;

A pesquisa bibliográfica realizada iniciou-se com teses, dissertações, artigos
de periódicos/revistas e livros científicos relacionados ao tema e pesquisados nas
universidades brasileiras e de outros países. Foram selecionados os trabalhos que
apresentaram as informações relevantes sobre a contaminação alimentar pelo uso
de agrotóxicos de forma geral, bem como suas alternativas.
Em seguida foram consultados os sites de internet de diferentes entidades
nacionais e internacionais que apresentaram, de maneira geral, um amplo resultado
das definições e pesquisas quanto ao assunto abordado. Contudo, foi realizada uma
análise fragmentada sobre os resultados do uso de agrotóxicos na saúde humana e
ambiental.

b) análise da dieta básica do brasileiro;

Neste segundo momento, com a pesquisa bibliográfica realizada, identificouse os fatores que influenciam o poder de escolha de um alimento e se ele
estabelece a dieta básica do brasileiro, através da divulgação dos dados da
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010), com o intuito de compreender qual o alimento mais
consumido e se existem diferenças por regiões do Brasil.

c) Análise dos resultados dos alimentos contaminados por agrotóxicos;

Com o resultado da dieta básica, foi realizada uma pesquisa sobre os
resultados dos relatórios publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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(2008; 2009; 2010; 2011), para o programa PARA. O intuito desta pesquisa foi
entender os objetivos deste, assim como quais foram os critérios adotados para a
escolha das regiões e culturas a serem monitoradas. A partir desses dados,
comparar se esta escolha condiz com os alimentos mais consumidos pelos
brasileiros analisados anteriormente com a dieta básica.
Outro fator importante desta pesquisa é apresentar através dos resultados
publicados e compilados da última década, as tendências e evoluções destas
contaminações por regiões e estados brasileiros.

d) Proposta de um modelo sustentável;

A partir das informações levantadas, é evidenciado um modelo de agricultura
sustentável para as culturas que tiveram os piores resultados e que causam
problemas à saúde e ao meio ambiente. Este modelo pode ser utilizado em outras
culturas impactando positivamente os resultados com relação à qualidade dos
alimentos consumidos pela população, à saúde humana e à preservação ambiental.
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4 REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção, estão abordados os tópicos que corroboram para o
entendimento dos assuntos discutidos na seção que discute a problemática do uso
de agrotóxicos na agricultura e na dieta do brasileiro, assim como na seção dos
resultados obtidos. Portanto, tem-se as definições de economia ecológica, da
história da agricultura, seguida pelo entendimento de sustentabilidade rural.

4.1 Economia Ecológica

A abordagem da economia ecológica faz-se necessária pela sua importância
quando a questão é o desenvolvimento agregando o comprometimento ao preservar
o equilíbrio do ecossistema, pois tem como função discutir e valorar os recursos
naturais para evitar seu futuro esgotamento preservando-os para a manutenção e
utilização pelas gerações futuras.
Segundo a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (2012), no final dos
anos 60 e 70, a emergência do movimento ambientalista e o choque do petróleo
fizeram dos recursos naturais, da energia e do ambiente em geral, um tema de
importância econômica, social e política, trazendo cada vez mais forte a
problemática ambiental existente. Esta, por sua vez, trouxe a crítica ao modelo de
desenvolvimento econômico vigente, apontando para um conflito, senão uma
possível incompatibilidade, entre o crescimento econômico e a preservação dos
recursos ambientais, e que tal conflito, em última instância traria limites à
continuidade do próprio crescimento econômico.
Ainda conforme a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (2012), neste
processo é importante destacar o impacto do Clube de Roma, com a publicação de
Limites do Crescimento, o Relatório Meadows, de 1972, considerada até hoje uma
referência quanto às questões da economia para com os impactos no meio
ambiente. Tal trabalho aponta para um cenário catastrófico de impossibilidade de
perpetuação do crescimento econômico devido à exaustão e esgotamento dos
recursos ambientais por ele acarretada, levantando assim polemicamente, a
proposta da inexistência de tal crescimento, o chamado crescimento “zero”.
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A partir de então, inicia-se um processo de reconstrução do termo economia
englobando assim as questões ambientais como um elo comum ao praticar o
desenvolvimento econômico.
Trata-se, portanto, de uma economia na qual a finitude dos recursos naturais,
os serviços ecossistêmicos e os limites planetários são levados em consideração e
constituem marcos claros dentro dos quais as atividades de produção, distribuição e
consumo poderão ter lugar. Nesta economia, os serviços dos ecossistemas são
considerados nos processos de tomada de decisões, as externalidades ambientais
são internalizadas, e questões como mudança do clima, escassez dos recursos
naturais, eficiência energética e justiça social são elementos centrais e orientadores
do comportamento dos agentes. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E
APLICADA, 2012).
Alier (1998), afirma que a economia ecológica é a área que estuda as
condições para que a economia se adeque aos ecossistemas, e também, a
valoração dos serviços ecossistêmicos prestados aos subsistemas econômicos. A
ideia é desenvolver uma economia que use os recursos renováveis em uma taxa
que não exceda a sua renovação, e que utilize os recursos não-renováveis de forma
não superior a substituição destes pelos renováveis. Ela também busca conservar a
diversidade biológica e somente gerar resíduos na quantidade que o ecossistema
pode assimilar ou reciclar.
A economia ecológica não defende um dogma de fé, mas sim, uma linha de
pensamento e de pesquisa. Tem por objetivo reconhecer a inquestionável evidência
de que não existe sociedade (e a economia) sem sistema ecológico, mas pode haver
meio ambiente sem sociedade (e economia). Enquanto isso, a economia (ciência
econômica) convencional trata com enfoque a espécie humana, esquecendo todas
as outras, e a ecológica convencional enfoca as outras espécies. Ao constatar, em
ambos os casos, a economia ecológica surge sem dependência disciplinar, seja da
economia, seja da ecologia, resultando numa tentativa de integração de ambas. Sua
visão de mundo teria, pois, que ser transdisciplinar, com foco nas relações entre
ecossistemas

e

sistemas

econômicos

no

sentido

mais

amplo

possível.

(CAVALCANTI, 2009).
Para Baumgartner e Quaas (2010), as principais contribuições da economia
nos últimos anos, considerando as questões sustentáveis foram:
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focar as relações entre o homem e a natureza;



orientar as análises econômicas a longo prazo;



fundamentar as proposições na aspiração de justiça entre os seres
humanos das gerações presentes e futuras, bem como entre os seres
humanos e a natureza;



entender a eficiência econômica como o não desperdício de bens e
serviços naturais.

Cavalcanti (2009) sugere que a economia ecológica implica uma mudança
fundamental na percepção dos problemas de alocação de recursos e de como eles
devem ser tratados, do mesmo modo que uma revisão da dinâmica do crescimento
econômico. Pode ser considerada, portanto como um novo enfoque sobre as interrelações entre os sistemas econômicos e o conjunto total dos sistemas físico e
social, propondo discutir a ética e os processos culturais centrais para a
compreensão do problema da sustentabilidade.
Ao contrário do que muitos argumentam, é importante destacar que a
economia ecológica não é um caminho único e não vai contra o desenvolvimento. As
estratégias nacionais podem e devem ser diferentes entre si e devem estar
baseadas nas dotações de recursos naturais, humanos e de capital existentes em
cada país. Ao invés de resistir a novas tecnologias e padrões de produção, os
países deveriam avançar e descobrir nichos nos quais se aperfeiçoar, e basear sua
estratégia de desenvolvimento dentro desse novo modelo (INSTITUTO DE
PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA, 2012).
Não pode haver sustentabilidade do desenvolvimento econômico sem
manutenção, ao longo do tempo, da base de capital a partir da qual a economia
produz. Numa economia ecológica, os capitais físico, social, humano e natural
devem ser preservados para as gerações futuras. Como não há possibilidade
absoluta de substituição entre os diferentes tipos de capital, e na medida em que o
capital natural passe a representar uma restrição ao crescimento econômico, apenas
com progresso técnico adequado e mudanças nos padrões de produção e consumo,
a economia poderá crescer rumo ao desenvolvimento sustentável. (INSTITUTO DE
PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA, 2012).
Portanto, esta discussão é válida ao falar de agricultura, que tem como base
principal, a utilização de recursos naturais para que seu desenvolvimento aconteça,
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uma vez que o esgotamento destes recursos impossibilitaria sua existência, que é
crucial para a manutenção da vida humana.

4.2 Uma breve história da agricultura

Ao descrever a história da agricultura, seja ela no Brasil ou no mundo, cita-se
um trecho da obra marco existente e publicada na década de 60, Primavera
Silenciosa, em que se evidencia a participação do homem na modificação do
ambiente natural.
A história da vida sobre a terra tem sido uma história de interação
entre as coisas vivas e o seu meio ambiente. Em grande parte, a
forma física e os hábitos da vegetação da terra, bem como a sua vida
animal, foram moldados pelo seu meio ambiente. Tomando-se em
consideração a duração toda do tempo terrenal, o efeito oposto, em
que a vida modifica, de fato, o seu meio ambiente, tem sido
relativamente breve. Apenas dentro do momento de tempo
representado pelo século presente é que uma espécie, o Homem,
adquiriu capacidade significativa para alterar a natureza do seu
mundo. (CARSON, 1962, p.15).

O homem desde sua criação sempre se alimentou por seu instinto
satisfazendo exclusivamente suas necessidades biológicas, ou seja, seu modo de
vida era como a dos animais que caçavam seu alimento apenas para garantir sua
sobrevivência.
Há cerca de 10 mil anos atrás, surge o princípio da agricultura em que
algumas sociedades começam a modificar o modelo existente. Para isto, passam a
desenvolver o plantio em suas comunidades derrubando florestas e, desta forma,
atraem e domesticam os animais que antes eram selvagens e caçados para sua
alimentação e, por sua vez, todo o meio passa a ser modificado (CHIARAVALOTTI;
PÁDUA, 2011)
Daí então, a agricultura passa como um marco da História, visto que com ela
o homem passou da coleta daquilo que a natureza “naturalmente” dá para a coleta
daquilo que se planta e que se cultiva, segundo Gonçalves (2001).
Este novo modelo fez com que as sociedades surgissem, já que passaram a
dividir seu espaço e alimento e, revolucionou também as espécies selvagens
presentes neste meio, uma vez que os animais extinguiram-se devido à modificação
(inexistência) da floresta para seu uso na agricultura, eliminando toda a biomassa
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que seria utilizada naquela biodiversidade direcionada a um único ser, o homem.
(CHIARAVALOTTI; PÁDUA, 2011)
O clímax desta discussão, então, é o entendimento de que a agricultura não
foi uma reinvenção do uso de recursos naturais, mas sim foi redirecionada para o
modelo atual e, é importante frisar que este redirecionamento não elimina a questão
limitante existente para o aumento na produção de alimento.
Segundo Primavesi (1997), os índios não migravam por prazer de migrar, mas
para manter suas terras produtivas e, os poucos que ousaram permanecer por mais
de um ano, comprometeram a regeneração natural daquela floresta. Os caiçaras da
mata atlântica tinham seu rodízio de 20 anos, plantavam um ano e abandonavam a
terra, voltando a crescer a mata natural. A terra é pobre demais para suportar uma
agricultura permanente e, este “nomadismo” foi à única maneira de conservar a
mata.
Ainda segundo Primavesi (1997), existe dificuldade no entendimento de que a
agricultura itinerante não destrói e que o solo não é somente um substrato de rochas
intemperizado, mas sim um “organismo vivo” que precisa de alimento como qualquer
outro ser vivo. Ele respira, tem sua temperatura própria e até expira gás carbônico.
O primeiro incentivo para revolução no modelo, ou seja, aumento da produção
agrícola aconteceu após a Revolução Industrial com o grande crescimento
populacional. Em 1825, o mundo atingiu seu primeiro bilhão de habitantes e, entre
1700 a 1950, a quantidade de terra utilizada para produção agrícola passou de 265
milhões de hectares para 1,2 bilhão de hectares (GROOM et al. 2006 apud
CHIARAVALLOTI; PÁDUA, 2011).
Em pouco tempo, já existiu a necessidade de readaptação ao modelo
proposto que já era considerado rudimentar. Na década de 1940, o cientista
americano Norman Borlaug desenvolveu uma variação de trigo que era resistente a
vários tipos de doenças (CHIARAVALOTTI; PÁDUA, 2011). Este modelo então fez
tanto sucesso que nas décadas de 1960 e 1970 espalhou-se pelo mundo e foi
chamado de Revolução Verde.
O modelo baseou-se na utilização de sementes modificadas (híbridas) com
insumos industriais (fertilizantes e agrotóxicos), mecanização e diminuição no custo
do manejo, que permitiram aumento na produção de alimento (LOWE, 2009 apud
CHIARAVALLOTI; PÁDUA, 2011).
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A partir daí, a agricultura tradicional que trabalhava com recursos naturais
sem grandes colheitas passa então a cultivar a monocultura utilizando a tecnologia
apresentada propiciando assim, a colheita em grande escala com o uso de
máquinas, sementes e defensivos químicos.
Segundo Souza (2004), com o novo momento vivenciado pela chamada
Revolução Verde, muito se comemorou pelos avanços alcançados com a vinda
destas tecnologias, como as máquinas, insumos, controladores de pragas e novas
técnicas de produção que auxiliaram no aumento da produtividade no campo e
trouxeram a esperança de eliminar o problema da fome, porém, logo surgiram os
efeitos negativos deste novo sistema, como a poluição química na água e solo, a
contaminação dos alimentos, os impactos sobre a fauna e flora dentre outros.
A necessidade de inovar trouxe a possibilidade de aumentar a oferta de
alimento disponível face ao uso das novas tecnologias, a chamada agricultura
moderna, porém com os danos causados ao meio ambiente, surge a necessidade
de aliar um modelo de produção que reconsidere os impactos causados do modelo
então existente, com o desenvolvimento de uma agricultura sustentável que agregue
o uso das tecnologias a favor deste ambiente, ponto este que será discutido no
próxima seção.

4.3 A agricultura sustentável

Para iniciar este assunto, faz-se necessário primeiramente entender o
conceito da palavra sustentabilidade para a compreensão da mesma na questão
rural.
Quanto à literatura disponível, existe uma infinidade de definições e conceitos
sobre o significado de sustentabilidade, mas nesta seção, a intenção é apontar o
termo que melhor se adequa a questão de sustentabilidade na agricultura visando à
melhoria do sistema pós-modelo da Revolução Verde.
Sobre o surgimento do termo, Marques, Skorupa e Ferraz (2003), afirmam
que o Relatório Fournex, documento preparatório para a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAH) e a própria Declaração
de Estocolmo de 1972, já projetavam a necessidade do aprimoramento nas
estratégias ambientais promovendo o desenvolvimento socioeconômico equitativo.
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Esta definição foi classificada como eco-desenvolvimento e mais tarde passou a ser
chamada de desenvolvimento sustentável.
Em 1987 foi publicado o Relatório de Bruntdtland pela Comissão Mundial para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) lançando um novo desafio para o
termo de desenvolvimento sustentável, ou seja, “atender as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender suas
próprias necessidades” (MARQUES; SKORUPA; FERRAZ, 2003). O mesmo
relatório trás uma inserção sobre agricultura neste contexto: “a produção agrícola só
se manterá a longo prazo se não degradar a terra e a água que a sustenta”
(MARQUES; SKORUPA; FERRAZ, 2003).
Com esta publicação, foi convocada a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) ou a chamada Eco-92 que aconteceu
no Rio de Janeiro. De fato ela foi o grande marco, quando diversos países em
conjunto discutiram a idéia, mas começaram a surgir algumas críticas ao termo
“desenvolvimento sustentável”: Primeiro por se tratar de um oxímoro (palavras de
sentidos opostos que se excluem mutuamente) e segundo por se referir a um modo
mais pragmático que leva em conta o avanço tecnológico e maior eficácia na
produção, apenas (CHIARAVALLOTI; PÁDUA, 2011).
Conforme Marques, Skorupa e Ferraz (2003), embora a maioria dos autores
retratem o desenvolvimento sustentável como uma necessidade intergeracional
(preservar o ambiente para as gerações futuras), para os países periféricos, o
desenvolvimento sustentável deve ser intrageracional, ou seja, como utilizar de
forma equitativa o ambiente e como melhorar a questão da pobreza e da
desigualdade no presente.
Apesar das inúmeras definições sobre este conceito existe, uma grande
dificuldade em estabelecer um consenso sobre seu significado e concordância.
Ao tratar do tema, desenvolvimento sustentável na agricultura, existem
também inúmeras definições nas bibliografias consultadas. A seguir estão
demonstrados alguns conceitos que fazem jus a definição apresentada, de
sustentabilidade em sua essência:
Agricultura sustentável é o manejo bem sucedido de recursos para a
agricultura, de modo a satisfazer as necessidades humanas em
transformação, mantendo ou melhorando, ao mesmo tempo, a
qualidade do ambiente e conservando os recursos naturais.
(COMITÊ DE ACONSELHAMENTO TÉCNICO DO GRUPO
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CONSULTIVO DE PESQUISA AGRICOLA INTERNACIONAL, 1988
apud REIJNTJES, 1994)

Para Gips (1986 apud SILVA, 1998, p.18), existe uma concepção muita
utilizada para a agricultura sustentável composta pelas seguintes questões:

a) ser ecologicamente correta quando são mantidas a qualidade dos
recursos naturais e a vitalidade do agroecossistema inteiro. Quando o
mantém preservado através da autorregulação dos processos biológicos
(qualidade do manejo do solo, saúde das lavouras, animais e pessoas).
Os recursos locais são utilizados considerando a minimização das perdas
de nutrientes, biomassa e energia evitando a poluição;
b) ser economicamente viável pois os agricultores devem produzir o
necessário para garantir sua subsistência e/ou uma renda fixa que garanta
remuneração do seu trabalho e cobertura dos custos envolvidos. Essa
viabilidade não é medida apenas nos gastos diretos com a colheitas mas
também nos indiretos como a conservação dos recursos e minimização
dos riscos;
c) ser socialmente justa para que os recursos e o poder sejam distribuídos
de forma a assegurar as necessidades básicas de forma igualitária a
todos os membros da sociedade e, que os direitos dos agricultores com
relação ao uso da terra, ao acesso a capital, a assistência técnica e a
oportunidade de mercado sejam respeitados, assim como todas as
pessoas terem acesso nas tomadas de decisões, tanto na atividade rural
quanto na sociedade como um todo;
d) ser humana o que significa que todas as formas de vida (vegetais, animais
e humanas) e seus valores humanos básicos devem ser respeitados, tais
como confiança, honestidade, auto-respeito, cooperação e compaixão que
devem ser integrados nas relações e instituições nutrindo e preservando
assim a integridade cultural e espiritual da sociedade;
e) ser adaptável para que as comunidades rurais ajustem-se às condições
da agricultura que sempre estarão em transformação devido ao
crescimento populacional, mudança nas políticas governamentais, nas
demandas de mercado entre outras. Estas adaptações envolvem o
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desenvolvimento de novas tecnologias como também nas questões
sociais e culturais.

Estes pontos descritos em 1986, fizeram jus a sustentabilidade e a toda uma
transformação que a sociedade precisa entender e assumir, porém, por tratar-se de
uma transformação, estes critérios entram em conflito, já que são analisados por
diferentes ângulos, sejam eles do agricultor, das comunidades ou da sociedade
como um todo e, quando se fala em ponto de vista, cada indivíduo tem um, sendo
difícil chegar a um senso comum para um objetivo ainda não alcançado.
Altieri e Nicholls (2000), afirmam que a sustentabilidade agrícola trata da
conservação dos recursos renováveis, da adaptação das espécies cultivadas às
condições meio ambientais e da conservação de níveis moderados, porém
sustentáveis de produtividade. E dentre tantas definições, existem alguns pontos
que são comuns e muito citados nas bibliografias:


estabilidade na produção e eficiência nos recursos produtivos;



segurança e autossuficiência alimentar;



uso das práticas agroecológicas e tradicionais de manejo;



preservação da cultura local e da pequena propriedade;



assistência aos mais pobres através de um processo de autogestão;



participação efetiva da comunidade para decidir a direção de seu
processo de desenvolvimento agrícola;



conservação e regeneração dos recursos naturais.

As definições descritas acima estão representadas na Figura 1, que evidencia
a importância em reconsiderar as prioridades de pesquisa, na política agrícola e no
sistema econômico, incluindo preços e mercado mais justo, assim como incentivos
governamentais.
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Figura 1 - Requisitos de uma agricultura sustentável
Fonte: Adaptado pela autora com dados de Altieri (2002, p.27)

Gliessman (2002), afirma que a chave para a sustentabilidade agrícola é
encontrar uma solução que considere a seguinte hipótese: um sistema que modele a
estrutura e a função dos ecossistemas naturais, mas que renda um produto para uso
humano. Para o autor, tal modelo é manipulado por humanos e para humanos,
portanto, não é autossustentável, mas apoia-se nos processos naturais para a
manutenção da sua produtividade. Sua semelhança com os sistemas naturais
permite sustentá-lo, a longo prazo, para a apropriação humana de sua biomassa
sem grandes intervenções industriais, culturais e efeitos prejudiciais ao redor do
ambiente.
Enquanto a priorização da lógica de mercado, ou seja, a produtividade
prevalecer sob a real necessidade de consumo, este conceito será dificilmente
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aplicado, pois eles competem diretamente com a reposição e os limites naturais do
ambiente.
Conclui-se que a agricultura convencional terá cada vez mais dificuldades em
disponibilizar o alimento e garantir sua segurança, caso não reconsidere utilizar as
práticas agrícolas sustentáveis.
Tal forma de manejo é incompatível com o conceito de
sustentabilidade ecológica, pois a agricultura industrializada
transforma os ciclos naturais e os processos biológicos forçando as
bases da reprodução biótica do ar, da água e da terra. Ela transforma
a ‘trama da vida’ em uma irreparável erosão genética. (GLIESSMAN,
2001; ALTIERI, 2002 apud MOREIRA; CARMO, 2004, p. 41).

Concorda-se com Gliessman (2002), pois todas as práticas de manejo usado
na agricultura convencional tendem a favorecer a alta produtividade a curto prazo,
comprometendo assim a produtividade dos cultivos futuros. Desta forma, a adoção
de práticas que mantenham a produção de forma sustentável são pontos
fundamentais para a melhoria da saúde ambiental da população e a garantia da
continuidade da agricultura.
Conforme Quadro 1, tem-se as diferentes formas de cultivos consideradas
sustentáveis:
Formas de
cultivos

Agricultura
Orgânica

Agricultura
Biodinâmica

Agricultura
Natural

Principais protagonistas e
seguidores

Princípios básicos e
alcance

Albert Howard: desenvolve pesquisas na
Índia (anos 1920): publica An agricultural
testament na Inglaterra (1940). Técnicas
aprimoradas por L. E. Balfour (Método
Howard-Balfour). Introduzida nos EUA por
J. L. Rodale (anos 1930). Outros; N.
Lampkin (1990).

continua
Princípios: Uso de composto, plantas de raízes
profundas, atuação de micorrizas na saúde dos
cultivos. Difundida em vários continentes. O
IFOAM - International Federation of Organic
Agriculture Movements - atua na harmonização
de normas técnicas, certificação de produtos e
intercâmbio de informações e experiências.

Rudolf Steiner desenvolve uma série de
conferências para agricultores na Alemanha
(anos 1920) e estabelece os fundamentos
básicos da biodinâmica. Pesquisas práticas
realizadas nos EUA, Alemanha e Suíça
(p.e. Pfeiffer, 1938; Koepf; Shaumann;
Petterson, 1974).

Princípios: Antroposofia (ciência espiritual),
preparados biodinâmicos, calendário astrológico;
possui marcas registradas (Demeter y Biodyn).
Muito difundida na Europa. Presente no Brasil:
Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural,
Estância Demétria e Instituto Verde Vida.

Mokiti Okada: Funda a igreja Messiânica e
estabelece as bases da agricultura natural:
M. Fukuoka: Método semelhante, porém
afastado do caráter religioso (Japão, anos
1930). As idéias de Fukuoka se difundiram
na Austrália como Permacultura, através de
B. Mollison (1978).

Princípios: Composto com vegetais (inoculados
com "microorganismos eficientes"), valores
religiosos
e
filosófico-éticos.
Movimento
organizado pela MOA - International e WSAA
(EUA). Shiro Miyasaka dirige a atuação da MOA
no Brasil.
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Formas de
cultivos

Agricultura
Biológica

Agricultura
Ecológica

Principais protagonistas e
seguidores
Inicia com o método de Lemaire-Boucher
(França, anos 1960). Grupo dissidente
funda a "Nature et Progrés". Grande
influência do investigador francês Claude
Aubert, que critica o modelo convencional e
apresenta os fundamentos básicos de
L'agriculture biologique (1974).
Surge nos EUA (anos 1970), estimulada
pelo movimento ecológico e influenciada por
trabalhos de Rachel Carson, W. A. Albrecht,
S.B. Hill, E. F. Schumacher. Na Alemanha
recebeu importante contribuição teóricofilosófica e prática do professor H.
Vogtmann (Universidade de Kassel):
Okologicshe Landbau (1992).

Princípios básicos e
alcance
conclusão
Princípios: A saúde dos cultivos e alimentos
depende da saúde dos solos: ênfase no manejo
de solos e na rotação de cultivos. Influenciada
pelas idéias de A. Voisin e pela Teoria da
Trofobiose Chaboussou, 1980). Difundida na
França, Suíça, Bélgica e Itália.

Princípios: Conceito de agroecossistema,
métodos ecológicos de análise de sistemas:
tecnologias suaves, fontes alternativas de
energia. Sua introdução no Brasil está ligada a J.
A. Lutzenberger, L. C. Pinheiro Machado, A. M.
Primavesi, A. D. Paschoal e S. Pinheiro, entre
outros.

Quadro 1 - Principais formas de agricultura sustentável: protagonistas e princípios
Fonte: Caporal (1998 apud HESPANHOL, 2008)

Por isso, dizer que uma agricultura só é sustentável se cultivada pelo sistema
orgânico, agroecológico, ou mesmo pelas demais metodologias existentes, é uma
conclusão que merece cautela, pois cada sistema tem seus benefícios e limitações.
Como discutido nesta seção, é possível desenvolver um modelo que respeite
o ambiente e que atenda as necessidades da população modificando as técnicas
apresentadas na Revolução Verde, que tem causado impactos sugerindo assim, a
modificação deste modelo.
De fato, ter um sistema sustentável não é uma tarefa fácil e, utilizar uma
metodologia com princípios sustentáveis já contribui para a redução dos impactos
causados pela agricultura convencional, mas dizer que um modelo é por si só
sustentável, também não reflete a realidade aqui discutida, necessitando assim
compreender todas as interfaces ligadas a esse modelo para propô-lo de forma a
contribuir como um sistema real e sustentável, item este discutido na proposta deste
trabalho.
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5 A PROBLEMATIZAÇÃO DA AGRICULTURA E DA DIETA NO BRASIL

Nesta seção, serão abordados de forma mais aprofundada, o tema agrotóxico
e suas consequências para a saúde humana e ambiental, assim como a dieta do
brasileiro como suas influências e tendências.

5.1 Agrotóxicos

Nesta seção, o termo agrotóxico está subdvidido em itens que colaboram
para um melhor entedimento quanto a sua origem, suas definições e classificações,
assim como seus impactos tanto para a saúde humana quanto para a flora, a fauna,
o solo, o ar e a água.

5.1.1 A origem do agrotóxico e seu mercado

Para iniciar esta seção, tem-se um trecho do livro marco sobre a questão dos
agrotóxicos, “Primavera Silenciosa”, que explana sobre o objetivo do homem neste
mundo.
Na medida em que o homem avança, no seu anunciado objetivo de
conquistar a Natureza, ele vem escrevendo uma sequência
deprimente de destruições; as
destruições não são dirigidas
apenas contra a Terra que ele habita, mas também contra a vida que
compartilha o Globo com ele. (CARSON, 1962, p.95).

O homem aprendeu desde a pré-história, a praticar a agricultura com a
finalidade de assegurar o seu sustento. A partir de então, convive com o problema
das pragas que destroem as plantas, as colheitas e os alimentos armazenados,
geralmente em grandes quantidades. Com objetivo de proteger a sua colheita, o
homem desenvolveu os agrotóxicos também denominados pesticidas, praguicidas
ou defensivos agrícolas (CARRARO, 1997).
Alves (2006 apud ARÃO, 2009), afirma que o uso de químicos para o controle
de pragas que atacavam as plantações surgiu nas civilizações antigas há mais de
3.000 anos, com o uso de enxofre, arsênico, calcário e várias outras substâncias
químicas para controlar e garantir o alimento necessário para a sobrevivência do
homem.
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Mas foi com a Segunda Guerra mundial no fim da década de 30, que foram
descobertas as propriedades inseticidas nos compostos químicos utilizados, entre
eles o diclordifenil-tricloroetano (DDT) (CARRARO, 1997).
O DDT foi descoberto em 1872 pelo químico alemão Ottmar Zeidler, porém foi
em 1939 que o químico suíço Paul Muller descobriu sua alta ação pesticida que
passou a ser utilizada na guerra com o intuito de proteger os soldados das moléstias
presentes como piolhos, carrapatos e outros parasitas causadores de diferentes
moléstias como o tifo, e que podiam ser letais e decisivas no combate. A partir de
então, esta e outras substâncias foram utilizadas no combate a insetos em escala
mundial (CARRARO, 1997).
De acordo com Espíndola (2011), a partir desta descoberta, os agricultores
são atraídos por esta nova promessa de controlar de forma rápida e eficaz as pragas
e insetos que ameaçam constantemente a colheita e, por consequência, seus lucros.
No Brasil, as primeiras amostras de DDT chegaram na década de 40, de
forma desordenada e com o objetivo de aumentar a produção agrícola. Na década
de 60 a 70 com a ditadura militar, a participação de um seleto grupo de pessoas da
sociedade, os burgueses, tinham por intuito modernizar a produção agrícola e
garantir aumento na escala de produção, tornando-se influentes no governo, uma
vez que surge o crédito rural a juros baixos e incentivos fiscais para valorização das
produções (IANNI, 1986 apud SOBREIRA; ADISSI, 2003).
A consequência dos investimentos e da necessidade no aumento na
produtividade agrícola foi o crescente uso de defensivos para garantir maiores
investimentos e receitas nos setores da agricultura, pecuária e extrativismo
agroindustrial.
Com estes investimentos, o mercado mundial de agrotóxicos vem crescendo
a cada ano. Em 2010, este mercado movimentou cerca de US$ 7,3 bilhões e
representou 19% do mercado global de agrotóxicos, tendo o Brasil como primeiro
consumidor mundial e os Estados Unidos em segundo lugar, com 17%
representando US$ 51,2 bilhões. (MOLINA, 2012).
Segundo resultados das safras que englobam o segundo semestre de 2010 e
o primeiro semestre de 2011, o mercado nacional da venda de agrotóxicos
movimentou 936 mil toneladas de produtos, sendo 833 mil toneladas produzidas no
País, e 246 mil toneladas importadas (MOLINA, 2012).
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De acordo com Pelaez (2012, p. 11-12), existem dados importantes sobre a
participação do Brasil neste mercado: em 2010, dos 22% deste nicho representados
pela América Latina, 19% provém do Brasil considerado o maior mercado de
agrotóxicos do mundo, seguido pelos Estados Unidos com 17%.
Os dados apontaram, ainda, que 90% da produção nacional de agrotóxicos
foram de produtos formulados, ou seja, agrotóxicos prontos para serem utilizados na
agricultura. Os outros 10% corresponderam a produtos técnicos, que são os
ingredientes utilizados na formulação dos agrotóxicos, o que significa que grande
parte das empresas instaladas no Brasil apenas envasam os produtos que são
formulados em outros países (MOLINA, 2012).
Na safra de 2011 no Brasil, foram plantados 71 milhões de hectares de
lavoura temporária (soja, milho, cana, algodão) e permanente (café, cítricos, frutas,
eucaliptos), o que corresponde a cerca de 853 milhões de litros de agrotóxicos
pulverizados nessas lavouras, principalmente de herbicidas, fungicidas e inseticidas,
representando uma média de uso de 12 litros/hectare e exposição média
ambiental/ocupacional/alimentar

de

4,5

litros

de

agrotóxicos

por

habitante

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2012; SINDICATO
NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA AGRICOLA, 2011
apud ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA, 2012, p.16).
Sobre

o

uso

de

agrotóxicos

nos

estados

brasileiros,

as

maiores

concentrações de utilização de agrotóxicos coincidem com as regiões de maior
intensidade de monoculturas de soja, milho, cana, cítricos, algodão e arroz. Mato
Grosso é o maior consumidor de agrotóxicos, representando 18,9%, seguido de São
Paulo (14,5%), Paraná (14,3%), Rio Grande do Sul (10,8%), Goiás (8,8%), Minas
Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato Grosso do Sul (4,7%), Santa Catarina (2,1%). Os
demais estados consumiram 10,4% do total do Brasil. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2012; SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE
PRODUTOS

PARA

DEFESA

AGRICOLA,

2011;

THEISEN,

2012,

apud

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA, 2012, p.21).
Ao citar o volume de agrotóxicos utilizado nas diversas culturas por região, a
soja representou 40% do volume total entre herbicidas, inseticidas, fungicidas,
acaricidas e outros (adjuvantes, surfactantes e reguladores). Em seguida está o
milho com 15%, a cana e o algodão com 10%, depois os cítricos com 7%, o café
(3%), o trigo (3%), o arroz (3%), o feijão (2%), a pastagem (1%), a batata (1%), o
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tomate (1%), a maçã (0,5%), a banana (0,2%) e as demais culturas consumiram
3,3% do total de 852,8 milhões de litros de agrotóxicos pulverizados nessas lavouras
em 2011 (SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA
AGRICOLA, 2009; 2011; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO 2010, apud ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA,
2012, p.19).
A soja, o milho e a cana de açúcar, são os maiores ofensores por quantidade
produzida versus a quantidade de agrotóxicos utilizados. Segundo o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2012), a soja que está em primeiro lugar no
ranking, tem uma taxa de crescimento interno quanto à sua produção de 2,43%
contra 40% de exportação até 2019, o milho tem uma taxa de crescimento interno de
2,67% contra 5,12% de exportação até 2019 e, a cana de açúcar tem uma taxa de
crescimento de 3,25%.
Por serem monoculturas dependentes de insumos químicos, estas projeções
denotam uma tendência maior de contaminação, para cultivos que não são
utilizados apenas para servir de alimento, mas sim, na siderurgia, como
combustíveis e na produção de ração animal.
Todos os dados apresentados evidenciam, portanto, que o uso de agrotóxicos
vem crescendo a cada ano no Brasil, e seu consumo está cada vez mais difundido,
principalmente nas monoculturas responsáveis pela maior quantidade de seu cultivo
destinada à exportação e que utilizam grande quantidade destes químicos, o que
mostra a necessidade de alternativas que contraponham sua utilização.

5.1.2 Definições do termo agrotóxicos e suas classificações

Com relação à definição do termo agrotóxico, que também pode ser
denominado como pesticida, praguicida ou defensivo agrícola, segundo a
Environmental Protection Agency (2012), são produtos químicos ou quaisquer
substâncias ou mistura de substâncias destinadas à prevenção, a destruição ou ao
controle de qualquer praga, incluindo os vetores de doenças humanas ou de
animais, que causam prejuízo ou interferem de qualquer outra forma na produção,
elaboração, armazenagem, transporte ou comercialização de alimentos, produtos
agrícolas, madeira e produtos da madeira. São usados, sobretudo na agricultura
para combater pragas, ervas daninhas ou doenças nas plantas e também como
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agentes de controle de vetores nos programas de saúde pública e, em menor
quantidade, na pecuária e na silvicultura.
Outra possível definição é que são constituídos por uma grande variedade de
compostos químicos e biológicos, com o objetivo de exterminar, matar, combater,
expelir a vida (além de controlarem processos específicos, como os dos reguladores
de crescimento). Normalmente, têm ação sobre a constituição física do ser humano,
além de se apresentarem como importantes contaminantes ambientais e das
populações de animais a estes ambientes relacionados (PEREZ et al., 2005).
O termo agrotóxico também é definido na legislação brasileira como:
[...] produto e agente de processos físicos, químicos ou biológicos,
destinado ao uso nos setores de produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção
de florestas (nativas ou plantadas) e de outros ecossistemas e de
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar
a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação
danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substância
e produto empregado como desfolhante, dessecante, estimulador e
inibidor de crescimento. (BRASIL, 2002).

Para a Organização Pan-Americana de Saúde (1996), o termo “agrotóxico” ao
invés de “defensivo agrícola”, passou a ser utilizado, no Brasil, para denominar os
venenos agrícolas, após grande mobilização da sociedade civil organizada. Mais do
que uma simples mudança na terminologia, esse termo coloca em evidência a
toxicidade desses produtos para o meio ambiente e a saúde humana.
A discussão sobre qual a nomenclatura deve ser utilizada é extensa e varia
muito de acordo com os interesses que muitas vezes, distorcem o significado real da
palavra.
Para Peres (1999), na Constituição Federal de 1988, o termo comumente
utilizado para o grupo de produtos químicos era defensivo agrícola vindo da portaria
3.214 de 08 de junho de 1978. Com a revogação desta portaria em 11 de junho de
1989, este grupo químico passa a se chamar agrotóxicos e que como conclusão, a
troca foi realizada por um grupo representando a sociedade civil como sindicatos,
cooperativas e produtores rurais com interesses políticos à conotação da palavra,
sendo interessante ressaltar que o termo defensivo agrícola sugere a conotação de
que as plantas são vulneráveis necessitando deste químico (mas omitindo os riscos
à saúde e ao meio ambiente) e, o termo agrotóxico é direto e esclarecedor.
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Arão (2009), afirma que o termo pesticida é comumente utilizado, porém esta
palavra não existe na literatura brasileira sendo esta citada como um neologismo,
assim como o termo praguicida que também é comumente utilizado, porém ligado à
palavra agrotóxico.
Quanto a sua classificação, os agrotóxicos podem ser orgânicos ou
inorgânicos, quanto a sua formulação podem ser sólido, líquido ou pastoso e quanto
ao seu grau toxicológico pode pertencer à classe I, II, III ou IV, e que afeta
diretamente a saúde humana.
Para Espíndola (2011), devido a grande variedade de agrotóxicos disponíveis,
com cerca de 300 mil ingredientes ativos presentes em mais de duas mil
formulações, é de extrema importância saber sua classificação quanto a indicação,
ação e a qual grupo químico pertencem para auxílio em tratamentos por
contaminação.
No Quadro 2, tem-se a classificação dos agrotóxicos existentes por indicação
de uso na agricultura.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Os Bactericidas destinam-se ao controle de doenças causadas por bactérias
Os Nematicidas são destinados ao controle de nematoides
Os Fungicidas são usados no controle de doenças causadas por fungos
Os Inseticidas destinam-se ao controle de insetos
Os Acaricidas são os defensivos destinados ao controle de ácaros
Os Herbicidas são utilizados para o combate de ervas daninhas

Quadro 2 - Classificação dos agrotóxicos por indicação de uso
Fonte: Carraro (1997)

Eles também são classificados quanto a sua toxicologia e, no Brasil segundo
Organização Pan-Americana de Saúde (1996), as embalagens devem ser
representadas por cores que as diferenciem no rótulo, conforme demonstrado no
Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3 - Classe toxicológica, cor da faixa que deve conter no rótulo da embalagem e
dose letal 50 (DL50)
Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde (1996)

Londres (2011) ressalta que a classificação toxicológica dos agrotóxicos é
baseada em estudos laboratoriais com exposição oral, dérmica e inalatória para
determinar o CL50 e o DL50 (concentração letal e dose letal, dadas em miligramas
do produto tóxico por quilo de peso corporal necessário para matar 50% dos ratos
ou outros animais expostos ao produto).

5.1.3 Consequências do uso de agrotóxicos para a saúde humana e ambiental

A Organização Pan-Americana de Saúde (1996), afirma que a saúde é
definida como o estado de completo bem estar-físico, mental e social e não apenas
a ausência de doença ou enfermidade.
O artigo 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), diz que:
Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Peres et al. (2005), afirmam que o impacto do uso de agrotóxicos para a
saúde humana pode ser descrito de forma direta, em contato com a substância
química ou com os produtos e/ou ambientes por estes contaminados e, de forma
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indireta, pela contaminação da biota nas áreas próximas às culturas, causando
desequilíbrio dos ecossistemas locais e da população daquele entorno.
Os efeitos desta contaminação podem ser classificados como aguda,
subaguda e crônica (CARRARO, 1997):


a intoxicação aguda caracteriza-se pelo seu rápido surgimento (em
poucas horas) sendo o produto classe I ou classe II (extremamente e
altamente tóxicos, respectivamente) com exposição maciça podendo ser
fatal ou perdurarem por certo tempo dependendo do produto e da dose;



a intoxicação subaguda ocorre pela exposição moderada ou pequena a
produtos de classe II ou III (altamente e moderadamente tóxicos,
respectivamente) com surgimento dos sintomas de forma mais lenta,
porém suficientes para interferir na normalidade dos fenômenos vitais;



a intoxicação crônica é de difícil identificação da causa e efeito, pois as
manifestações podem surgir em meses ou anos após a exposição a algum
agrotóxico, ou após o contato continuado ou frequente a pequenas doses
de agrotóxicos. Há casos de intoxicações por diferentes coquetéis de
agrotóxicos que dificultam o diagnóstico.

Ainda sobre a classificação das contaminações, no Quadro 4 a seguir tem-se
os principais efeitos quanto aos sintomas das intoxicações por agrotóxicos
separados pelo grupo químico a qual pertence e a qual praga é indicada.
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CLASSIFICAÇÃO
QUANTO A PRAGA
QUE CONTROLA

Inseticidas

CLASSIFICAÇÃO
QUANTO AO
GRUPO QUÍMICO

SINTOMAS DE
INTOXICAÇÃO
AGUDA

SINTOMAS DE
INTOXICAÇÃO
CRÔNICA

Organofosforados
e Carbamatos

1 – Fraqueza
2 - Cólicas abdominais
3 – Vômitos
4 - Espasmos
musculares
5 - Convulsões

1 - Efeitos neurotóxicos
retardados
2 - Alterações
cromossomiais
3 - Dermatites de contato

Organoclorados

1 – Náuseas
2 – Vômitos
3 - Contrações
musculares
involuntárias

1 - Lesões hepáticas
2 - Arritmias cardíacas
3 - Lesões renais
4 - Neuropatias periféricas

Piretróides
Sintéticos

1 - Irritação das
conjuntivas
2 – Espirros
3 – Excitação
4 - Convulsões

1 – Alergias
2 - Asma brônquica
3 - Irritações nas mucosas
4 - Hipersensibilidade

1 – Tonteiras
2 – Vômitos
3 - Tremores musculares
4 - Dor de cabeça

1 - Alergias respiratórias
2 – Dermatites
3 - Mal de Parkinson
4 - Cânceres

Ditiocarbamatos
Fungicidas
Fentalamidas

Herbicidas

1 - Teratogêneses

Dinitrofenóis e
Pentaclorofenol

1 - Dificuldade
respiratória
2 – Hipertemia
3 - Convulsões

1 - Câncer (PCP formação de dioxinas)
2 - Cloroacnes

Fenoxiacéticos

1 - Perda do apetite
2 – Enjôo
3 – Vômitos
4 - Fasciculação
muscular

1 - Indução da produção
de enzimas hepáticas
2 – Cânceres
3 - Teratogênese

1 - Sangramento nasal
2 – Fraqueza
3 – Desmaios
4 - Conjuntivites

1 - Lesões hepáticas
2 - Dermatites de contato
3 - Fibrose pulmonar

Dipiridilos

Quadro 4 – Principais efeitos agudos e crônicos dos agrotóxicos, de acordo com a praga
que controlam e o grupo químico que pertencem.
Fonte: Peres e Moreira (2007, p.614)

Oga, Camargo e Batistuzzo (2008), afirmam que os diferentes tipos de
agrotóxicos citados (inseticidas, herbicidas, fungicidas, raticidas, entre outros), são
substâncias amplamente utilizadas no mundo e, por serem responsáveis por
inúmeros casos de intoxicação, constituem um importante tópico de estudo na
toxicologia. No Brasil, as intoxicações agudas por agrotóxicos ocupam a terceira
posição dentre os agentes causais, sendo a maioria dos casos por inseticidas (73%
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com organofosforados, piretróides, carbamatos e organoclorados), raticidas (15,3%)
e herbicidas (9,7%).
Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (2011),
da Fiocruz, na última pesquisa realizada em 2009, os agrotóxicos foram
responsáveis por 5,28% das notificações de intoxicação humana, totalizando 5.253
casos no Brasil para uso agrícola, estando atrás apenas das intoxicações por
medicamentos (1° lugar no ranking de contaminações) com 26.743 casos de
intoxicação representando 26,47% do total.
Quando a questão são os óbitos registrados por contaminação de agrotóxicos
para uso agrícola, os dados são assustadores. Ele ocupa a triste primeira posição
com 171 casos registrados no Brasil representando um total de 41,81%. O segundo
lugar passa a ser, neste caso, a contaminação por medicamentos com 71 casos que
representam 17,36% do total.
Detalhando os resultados de óbitos registrados por agrotóxicos em uso
agrícola, dentre os principais motivos tem-se 85% dos casos registrados por suicídio,
9% por acidente individual, 3 % por acidente coletivo e os 3% restantes associadas
a outras causas.
Diante destas informações, e considerando os riscos que estes químicos,
utilizados no cultivo dos alimentos, causam à saúde humana e ao meio ambiente, é
fundamental adotar práticas que minimizem seus impactos e, fundamentalmente,
usar da comunicação simples e objetiva, para disseminar aos trabalhadores rurais,
que efetivamente estão mais expostos aos riscos de suas atividades, a importância
de utilizar os agrotóxicos respeitando a indicação na cultura e as quantidades
permitidas para minimizar estes riscos, assim como os equipamentos específicos
para este fim.
Como parte da informação que precisa chegar ao trabalhador rural, a Anvisa
criou o Grupo de Educação, Saúde a Agrotóxicos (GESA), que tem por objetivo
trazer informações, em linguagem simples, disponibilizando gratuitamente via sítios
na internet, cartilhas, vídeos, livros para consulta abordando as questões de como
utilizar o agrotóxico. Estas informações são fundamentais para evitar o mau uso
destes químicos, ocasionando problemas à saúde do trabalhador rural e sua família,
assim como os impactos já mencionados ao meio ambiente e ao alimento que chega
à mesa do consumidor final.
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5.1.4 Legislações e Normas Brasileiras para o uso de agrotóxicos

Embora pareça que não exista controle do uso de agrotóxicos no Brasil, há
uma vasta legislação que se seguida à risca poderia minimizar e muito os danos
causados por seu mau uso.
No Apêndice A, estão representadas as principais legislações no âmbito
federal sobre o uso de agrotóxicos. Como exemplo tem-se a lei que dispõe sobre o
uso de agrotóxicos, componentes e afins; e que dispõe sobre a restrição a
propagandas de defensivos agrícolas; a resolução quanto ao estudo de resíduos de
agrotóxicos e sobre o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, o PARA, as
portarias que dispõem sobre o cadastro de estabelecimento, formuladores,
fabricantes, exportadores e importadores de agrotóxicos para obtenção de registro e,
sobre o que deve conter nos rótulos e bulas das embalagens de agrotóxicos, assim
como a instrução normativa que trata dos trabalhos de aviação agrícola para
pulverizações aéreas, entre outras citadas, para contribuir com uma análise mais
aprofundada.
Já no Apêndice B, tem-se as principais legislações regidas pelos estados e
municípios do território nacional referentes ao uso de agrotóxicos. Como principais
exemplos, citam-se a lei que rege a forma de utilização de agrotóxicos, a lei que
proíbe o registro de agrotóxico que tenha princípio ativo banido no Rio Grande do
Sul e Espírito Santo, como a proibição da aplicação aérea de agrotóxico no Distrito
Federal e Ceará. Outro exemplo é a proibição do composto endossulfan até 2013 no
Rio de Janeiro, a proibição da instalação de indústrias químicas de agrotóxicos no
Distrito Federal e Acre, a disposição que agrotóxicos de classe I ou II só terem a
permissão de aplicação por profissionais treinados pela Secretaria da Agricultura,
Saúde e Trabalho em São Paulo, assim como solicitar análises químicas, físicas,
biológicas para detectar contaminação do solo, da água, dos alimentos, animais e
vegetais, por quaisquer substâncias poluentes em São Paulo, Rio Grande do Sul e
Paraná, entre outras citadas, para maior profundidade na análise.
Diante do exposto nos anexos, evidencia-se a existência de um vasto acervo
de legislações, tanto no âmbito federal como estadual/municipal, com muitas
especificidades e que se seguidas à risca, diminuiriam bastante os impactos
negativos causados pelo uso de agrotóxicos. Tem-se neste caso, a evidência de que
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o poder público deva melhorar sua fiscalização e fazer jus ao que todas as leis
citadas regem, sejam as do âmbito federal como as de âmbito estadual/municipal.
Se as leis federais já fossem aplicadas em todo o país, muito provavelmente
os resultados de contaminações poderiam ser diferentes. Cada estado/município
também tem a sua, muito por especificidades de cada local como características de
solo, tipo de cultivos existentes ou mesmo o direcionamento de uma legislação
federal e, elas precisariam ter sua aplicação efetivada para garantir o controle do uso
correto dos agrotóxicos, porém o uso da legislação federal já traria bons resultados.

5.2 A nutrição e a dieta básica do brasileiro

Entender os hábitos alimentares de uma população é um assunto que vem
tomando grandes proporções ao longo das últimas décadas, pois está cada vez
mais comprovada a sua relação direta com a saúde, de forma benéfica ou maléfica,
dependendo dos hábitos adotados.
Com uma dieta balanceada na quantidade e qualidade que o organismo
precisa, tem-se a energia e os nutrientes necessários para o bom desempenho de
suas funções e para a manutenção de um bom estado de saúde. Sabe-se também
que a falta ou excesso de um consumo alimentar ineficiente ocasiona diretamente
males à saúde.
Em dados gerais, a tendência da evolução de padrões dietéticos tem sido
avaliada com base em dados sobre disponibilidade de alimentos, que são
compilados anualmente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO), sendo na maioria das vezes, a única fonte padrão mundial de
informações sobre padrões alimentares.
No Brasil, as informações sobre os padrões alimentares são escassos e, no
âmbito nacional, tem como principal referência a publicação do Estudo Nacional de
Despesa Familiar (Endef), realizado na década de 70 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). As POF’s realizadas na década de 60, 80, 90 e 2000,
constituem uma importante alternativa de informações sobre o consumo alimentar.
Segundo Mondini e Monteiro (1995), a diferença é que o Endef estimou o
consumo médio per capita diário das famílias, de forma direta, com base no método
de pesagem diário dos alimentos e as Pesquisas de Orçamento Familiar (POF)
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estimam a quantidade dos alimentos disponíveis no domicílio baseadas nas
despesas da alimentação, não tendo como enfoque principal o consumo alimentar.
Claro (2010), afirma que através da elaboração da Estratégia Global da
Organização Mundial da Saúde (OMS) para Alimentação, Atividade Física e Saúde,
foi definido um limite máximo para ingestão mínima diária per capita de gorduras
(entre 15% e 30% do valor calórico total), ácidos graxos saturados (inferior a 10% do
valor calórico total), limites mínimos para o consumo de frutas e hortaliças (400g por
dia, ou seja, entre 9% e 12% do valor calórico total) e carboidratos (entre 55% e 75%
do valor calórico total).
Para Levy et al. (2011), existe uma redução da disponibilidade alimentar de
alimentos básicos e tradicionais como o arroz e feijão, assim como frutas, verduras e
legumes e um aumento excessivo de gorduras e açúcares na dieta, assim como
proteínas de origem animal.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que aproximadamente 2,7
milhões de mortes por ano em todo mundo sejam atribuídas ao consumo insuficiente
de frutas, legumes e verduras (FLV) e, em paralelo, ao consumo excessivo de
alimentos ricos em gorduras, sal e açúcares, sendo esse um dos dez fatores que
mais contribuem para a carga global de doenças. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE apud World Health Organization, 2002 apud MONDINI et al., 2012).
Um estudo sobre hábitos alimentares diz, dentre os cinco padrões que
caracterizam a mudança na estrutura da dieta que dois pontos são destacados
conforme Popkin (1993 apud GOMES, 2003):


o padrão “Receding Famine” caracteriza-se por um padrão alimentar rico
no consumo de frutas, proteínas animais e alimentos refinados
(provenientes de novas tecnologias adotadas para a conservação dos
alimentos). O resultado foi melhora do estado nutricional (redução das
deficiências nutricionais) e aumento da estatura;



o padrão “Behavioral change” caracteriza-se por uma dieta com menor
consumo de gorduras e alimentos processados e aumento no consumo de
carboidratos, frutas e hortaliças, que resulta em prevenção de doenças
crônicas e aumento da longevidade.

Estes resultados demonstram a importante relação entre a variável
socioeconômica, demográfica e a estrutura do consumo alimentar e têm grande
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importância uma vez que mapeiam os hábitos alimentares de uma população, assim
como divulgam tendências de mudanças que contribuem para estudos e para a
análise do comportamento alimentar daquela população.
Para entender os determinantes desta escolha alimentar, a seguir têm-se
algumas definições e condicionantes mapeadas:
Para Claro (2010), as escolhas alimentares não são determinadas
exclusivamente pelas necessidades fisiológicas ou nutricionais, mas, por uma
complexa relação entre fatores ambientais e individuais e, que de modo geral,
podem ser identificadas em três grandes categorias de determinantes da escolha
alimentar: as propriedades dos alimentos, os fatores relacionados ao próprio
indivíduo e os fatores relacionados ao ambiente.
As propriedades dos alimentos estão relacionadas à composição nutricional
(como fonte de energia ou proteínas) e as características sensoriais (como textura
ou consistência). Para os fatores individuais, destacam-se os fatores biológicos e
fisiológicos (como idade, gênero, condições físicas e de saúde), os psicológicos
(como humor, motivação emocional e experiências pregressas) e, os fatores
econômicos (como a renda) junto às atitudes, crenças e conhecimentos sobre
alimentação e saúde.
Para os determinantes ambientais, destacam-se os fatores sócio-culturais
(como ambiente cultural, social e familiar no qual o indivíduo está inserido), os físicos
(como acesso aos meios de aquisição e preparação do alimento, habilidades
culinárias e tempo) e os econômicos (como preço e disponibilidade dos alimentos),
além da publicidade e marketing dos alimentos (CLARO, 2010, p.21).
Dentre todas as condicionantes citadas, o fator econômico é sem dúvida a
determinante central quanto ao poder de escolha, ou seja, o preço dos alimentos e a
renda familiar são pontos decisórios na escolha do alimento. Contudo, o maior poder
aquisitivo não garante melhoria da dieta, mas sim, o padrão de escolha passa a ser
direcionado por uma variação maior de alternativas alimentares disponíveis.
Conforme estudo de Arruda (2008), que teve por objetivo entender como a
dieta do brasileiro é norteada nas 5 regiões do país, ou seja, se existe alguma
diferenciação ou se existe um alimento básico em todas as regiões tem-se que:
a) sete são os produtos que formam a base calórica da população brasileira
(arroz, açúcar, feijão, óleo e gorduras, trigo, carnes e farinha de
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mandioca), estando presente em todas as regiões como fonte de energia
sofrendo pequenas alterações, mas sempre nas primeiras posições de
consumo;
b) dentre todas as regiões do país, analisando o consumo das proteínas,
apenas 6 produtos ocupam as primeiras posições de consumo como
carnes, feijão, trigo, arroz, leite e peixes;
c) o arroz é a principal fonte calórica seguido do feijão em famílias de baixa
renda (renda de até dois salários mínimos – Ainda quando comparado
com a renda, não há diferença no perfil qualitativo do alimento, porém a
diferença nas quantidades é evidente, ou seja, quanto menor a renda,
menor a quantidade consumida);
d) quando a análise ocorre no consumo de proteínas, não há déficit nesta
dieta nos diferentes grupos populacionais das diferentes classes sociais, o
que demonstra que a deficiência alimentar do brasileiro não ocorre por
falta ou excesso de proteínas no cardápio;
e) as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam o maior déficit
calórico da população. No Nordeste, as áreas urbanas tem um déficit
superior a 400 calorias/dia no consumo;
f)

em todas as áreas exceto o Rio de Janeiro, a população rural tem
consumo calórico superior às populações das regiões metropolitanas e
urbanas. Porém, a ingestão de proteínas é mais baixa nas áreas rurais;

g) a conclusão mais geral é de que a dieta do brasileiro distingue-se,
fundamentalmente, por níveis de padrões dietéticos e não por hábitos. Em
outras palavras, as diferenças explicam-se mais pelos aspectos
quantitativos que qualitativos. Ou seja, mais por motivo de ordem
econômica do que por razões de natureza cultural;
h) concluindo, os hábitos alimentares da população brasileira não diferem
praticamente entre as diversas regiões, e a renda, indiscutivelmente, é a
variável crítica na análise do consumo de alimentos (ARRUDA, 2008,
p.283).

Muitos estudos têm estabelecido a associação inversa entre custo dos
produtos e qualidade nutricional da dieta. Alimentos de elevada densidade
energética e baixo teor nutricional são mais baratos e frequentemente são menos
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sensíveis aos mecanismos de variações de preços, diferentemente dos alimentos de
reduzida densidade energética (kcal/g) e alto teor nutricional a exemplo de frutas e
hortaliças (MONDINI et al., 2012).
Nas áreas metropolitanas do país, a reduzida participação de frutas, legumes
e verduras na dieta das famílias praticamente não se alterou nas últimas três
décadas, enquanto a participação de carne aumentou em 50% (de 8,9% para 13,1%
do total de calorias) e a de alimentos industrializados, tais como biscoitos e
refrigerantes, em mais de 200%. (LEVY-COSTA et al., 2005 apud MONDINI, et al.,
2012).
Ainda sobre a dieta básica, conforme estudo realizado sobre a Taxa do
Crescimento do Preço Médio Anual dos Alimentos no Município de São Paulo, 19802009 e sobre a Variação Percentual de Preços Médios dos Alimentos no Município
de São Paulo, 1980-2009, quanto aos produtos da dieta básica e tradicional da
população, como arroz e feijão, apresentaram elevação de seus respectivos preços
reais, tanto em termos de variação percentual, quanto em relação à taxa de
crescimento. A evolução menos acentuada dos preços dos produtos da cesta básica
está, provavelmente, relacionada diretamente com a redução da demanda por esses
produtos. Por sua vez, essa redução da demanda pode estar condicionada ao
processo de urbanização e modernização da sociedade aliada ao fato da maior
inserção da mulher no mercado de trabalho e, também, ao hábito de se alimentar
mais frequentemente fora do domicílio. (MONDINI et al., 2012).
Para fechar a discussão sobre a dieta básica do brasileiro dentre o estudo
realizado nesta seção, é importante destacar que o comportamento alimentar do
brasileiro vem mudando, ou seja, está sendo substituído por alimentos com maior
rapidez no preparo, reflexo do modo de vida existente atualmente, já os alimentos da
cesta básica, assim como os recomendados pela OMS estão em queda, o que indica
que o baixo consumo destes alimentos nutritivos e o aumento dos processados
evidenciam que a dieta é influenciada pela questão econômica, uma vez que o baixo
consumo de um alimento o encarece e limita a população, a uma alimentação mais
saudável.
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6 CUBA E SEU MODELO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Para evidenciar as práticas sustentáveis já discutidas na seção Agricultura
Sustentável, tem-se Cuba, um país que passou por transformações políticas e
econômicas que afetaram sua dieta alimentar e fez com que algumas decisões
fossem tomadas para garantir o alimento necessário à sua população, respeitando
seus princípios como nação.
Segundo Rosset (1995), antes de sua crise econômica, Cuba tinha uma
agricultura fortemente industrializada e sua base alimentar era composta pela
importação massiva de insumos para alimentação humana, como trigo e arroz e
milho e soja para alimentação animal. Em meados de 1988, Cuba chegou a importar
100% do trigo, 90% do feijão, 94% dos fertilizantes, 82% dos agrotóxicos e 97% da
ração animal.

Quadro 5 - Comparação das importações de alguns produtos selecionados (Cuba,
1989 e 1992).
Fonte: Rosset (1995)
Conforme o Quadro 5, evidencia-se a enorme dependência de Cuba com as
importações de insumos em 1989 e sua brusca queda em 1992.
Wrigth (2006) afirma que esta crise levou o país a problemas sérios como em
meados de 1993 que teve a redução na disponibilidade de agroquímicos em 80%,
enquanto a queda de combustíveis fósseis foi de 47% para o diesel e 75% para a
gasolina. A importação de alimentos foi reduzida pela metade. Como resultado, tanto
a produção agrícola como a disponibilidade de alimentos caíram a níveis alarmantes
e o país esteve perto de enfrentar uma grave crise alimentar.
Além das questões de dependência por uma agricultura industrializada e da
importação de insumos, outros dois fatores contribuíram para a crise econômica
cubana: a exportação do açúcar cubano e a falta da diversidade agrícola.
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Rosset (1995), afirma que Cuba começa a ter mudanças em seus padrões
alimentares com redução na variedade e na quantidade de alimentos presentes em
suas mesas causando um grande descontentamento da população, como por
exemplo, tem-se a drástica redução da carne e lacticínios assim como alimentos a
base de trigo e aumento do consumo das viandas, tradicional em Cuba, substituindo
pães e massas.
Outro ponto é que em 1992 começa a queda dos insumos importados por
decisão do governo tornando o país mais independente, implicando assim em
mudanças nos padrões de produção e consumo, ou seja, seguir um caminho
contrário à modernização desacelerando o crescimento do país.
A partir de então, Cuba começa a mudar sua história lançando um programa
que mantenha a tradição em não depender da tecnologia externa e, consequente
insumo de importados utilizando tecnologia local para a produção de alimento
através do Programa Nacional de Alimentação.
O foco principal é o uso de tecnologia criada no país para reorientar a
produção agrícola no sentido de aumentar a produção de alimentos para reduzir o
déficit causado pelas importações e isso só foi possível, porque Cuba se preparou
ao longo dos anos na formação de recursos humanos, com cientistas que trariam
idéias inovadoras para enfrentar a crise, investimento este feito no desenvolvimento
de capital humano e infra-estrutura em biotecnologia, ciências da saúde, software e
robótica (ROSSET, 1995).
Ao falar do modelo convencional em Cuba, a agricultura usava como base de
cultivo as demais do mundo, como o uso frequente de fertilizantes, pesticidas,
mecanizações, variedades de alimentos presentes na mesa do cubano e as
monoculturas em larga escala. Isso ocasionou consequentes impactos como a
erosão, a compactação e encharcamento do solo, a contaminação da água, a
resistência das pragas aos pesticidas e o êxodo rural da população pela substituição
da mão de obra com o uso de máquinas, e ao longo dos anos tornou-se um modelo
caro pois obrigava o agricultor a gastar cada vez mais com insumos que garantissem
o controle das pragas, aumentando a fertilidade do solo e maior ganho em
produtividade, necessidade esta de manter-se no mercado.
Para contrapor este modelo, Cuba decidiu adotar a diversidade de culturas
plantadas ao invés da monocultura, fertilizantes orgânicos e “biofertilizantes” ao
invés de fertilizantes químicos, e controle biológico e “biopesticidas” ao invés de
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pesticidas sintéticos. Além disso, a tração animal substituiu os tratores, e o plantio foi
planejado de modo a aproveitar os padrões sazonais de precipitação, para reduzir a
dependência de irrigação. As comunidades locais se envolviam mais intensamente
no processo de produção, com o que se esperava frear o êxodo em direção às
cidades (ROSSET, 1995).
A principal diferença entre Cuba e outros países não está, portanto, na
análise do problema ou nas linhas gerais da proposta alternativa. A diferença é que
em Cuba o Modelo Alternativo tornou-se a política oficial do governo, enquanto nos
outros lugares há apenas exemplos individuais isolados e uma implementação
generalizada continua sendo um sonho (ROSSET, 1995).
Vale ressaltar o que disse o presidente de Cuba, Fidel Castro aos cientistas
agrícolas em 1991:
Os cientistas (cubanos) vão criar os recursos que um dia serão mais
valiosos que a cana-de-açúcar. Agora, mais do que nunca, a frase
“independência econômica” tem sentido. Nós a alcançaremos
através dos milagres da inteligência [...] (ROSSET, 1995).

Dentre as mudanças realizadas destacam-se:


a implantação e/ou reativação de pequenas indústrias para abastecimento
de insumos no país permitindo melhora nos índices de produtividade,
como centro de produção para controle biológico de pragas;



a “ruralização do espaço urbano” no sentido de aproveitar os espaços não
construídos de Havana e outras cidades para a produção de
hortigrangeiros – em hortas chamadas organopônicos (atualmente, a
quase totalidade de hortigrangeiros consumidos na capital cubana é
produzida na cidade ou nas imediações;



a reorientação da escala de produção, com o desmembramento da macroempresa estatal de grande escala em cooperativas administradas por
seus coletivos de trabalhadores, denominadas Unidades Básicas de
Produção Coletiva (UBPC). Além disso, cito a criação de um Mercado
Agropecuário para venda, a preços livres, do excedente produzido,
contratado ou não (PAULUS, 1999).
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Cuba, portanto, tem desenvolvido um sistema agrícola único, que contrapõe
os modelos convencionais e que tem impacto direto no modo de vida que sua
população tem, sendo esta mudança ditada por decisão política e, apoiada com o
uso do forte desenvolvimento educacional no país e, pelo desenvolvimento de
tecnologias internas aplicadas neste modelo. Um dado interessante são as lições
aprendidas e o que é considerado ainda um desafio para melhorar esta forma de
desenvolver uma agricultura sustentável.
No documento final do Taller 'Medio Ambiente y Desarollo' - Consulta
Nacional Río+5 realizado em Cuba no ano de 1997, a Comissão de Agricultura
Sustentável citou os avanços obtidos neste campo desde a realização da
Conferência Internacional Rio-92, bem como as dificuldades e limitações. Entre os
primeiros estão o controle biológico e o desmembramento das grandes cooperativas
estatais em unidades menores. Entre as dificuldades e limitações, foram
mencionados:
 a necessidade de ampliação de áreas sob manejo integrado de pragas, em
cultivos que tem este sistema;
 que os policultivos ainda são insuficientes;
 que a extensão rural de sanidade vegetal ainda é insuficiente;
 que é necessário um trabalho maior de adoção do Código Internacional de
Conduta com os Praguicidas;
 que é preciso realizar estudos de impacto ambiental das novas mudanças
no desenvolvimento agropecuário;
 a necessidade do contínuo aperfeiçoamento dos mecanismos do Mercado
Agropecuário, mas que cumpra eficientemente seus objetivos;
 que a existência de critérios em níveis distintos da prática de uma
agricultura sustentável é só a consequência do período especial e poderá
desaparecer quando as limitações atuais forem superadas e se retorne ao
uso em altos níveis de fertilizantes químicos, praguicidas, mecanização,
etc. (PAULUS, 1992).

E, dada a importância deste modelo adotado em Cuba, tem-se no Quadro 6,
as colocações de Fidel Castro em 1991, no Congresso do Sistema Nacional de
Técnicos Agrícolas a Agroflorestais:
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" A questão da alimentação é a nossa prioridade número um."
" Nós não devemos permitir qualquer falta de calorias e proteínas, mesmo que haja uma mudança nas
proporções entre fontes animais e vegetais dos mesmos".
"Devemos produzir mais comida sem rações e sem fertilizantes. Devemos planejar 1992 como se não
tivéssemos nada disso disponível. O pouco fertilizante que estava disponível foi usado para o arroz, bananada-terra, viandas (raízes e tubérculos), legumes e hortaliças: são os alimentos produzidos diretamente no
campo. Mantenham uma idéia na cabeça: o país não tem ração nem fertilizantes".
"Nossos problemas precisam ser resolvidos sem ração, sem fertilizantes, sem combustível. Todos os planos
baseados na disponibilidade de combustível devem ser cortados praticamente pela metade; metade do que
o país consumia em circunstâncias normais".
"Nós criamos 100.000 novos bois; nós estamos criando mais de 100.000, centenas de milhares de bois.
Mesmo que tenhamos que sobreviver à base de proteína vegetal, não podemos comer os bois, porque
precisamos deles para cultivar a terra. O boi não apenas ajuda a poupar combustível: o boi faz coisas que o
trator não consegue fazer, aumentando a produtividade do trabalho. Mesmo quando terminar o Período
Especial, o papel do boi na agricultura cubana não terá terminado completamente".
"Devemos transformar a agricultura em uma das profissões mais honradas, incentivadas e apreciadas".
"Nós iremos conseguir milagres com inteligência e suor. Os cientistas vão criar recursos que um dia vão valer
mais que a cana-de-açúcar; eles estão desenvolvendo bactérias que capturam o nitrogênio do ar. Muitas
culturas já são produzidas com Azotobacter ; no ano que vem vamos produzir 8, 10, 15 milhões, tudo o que
for necessário. Uma fábrica de levedura pode ser convertida em fábrica de Azotobacter - é apenas uma
questão de empacotamento e distribuição. Nós agora temos no país 200 CREEs (Centros de Reprodução de
Entomógafos e Entomopatógenos); em 1992, seremos capazes de produzir milhões de litros".
"Agora, mais do que nunca, a frase "independência econômica" faz sentido. Nós iremos alcançá-la através
de milagres da inteligência, suor, coração, e da consciência de humanidade".

Quadro 6 – Colocações de Fidel Castro n° 5 no Congresso do Sistema Nacional de
Técnicos Agrícolas e Florestais, 1991
Fonte: adaptado por Rosset (1995)

Entende-se no quadro 6, que Cuba adotou uma política pública quanto à
questão agrária. O Programa Nacional de Alimentação e o Modelo Alternativo de
produção agrícola são programas que podem não ter alcançado todos os objetivos
propostos, pois dependem de várias interfaces que atingem um modelo de vida de
uma sociedade, mas enquanto experiência com práticas alternativas necessárias
para um modelo agrícola sustentável e eficiente, tem-se uma oportunidade única de
praticar de fato ideias e processos mais sustentáveis.
Esta discussão tem por objetivo, portanto, trazer um modelo que evidencie
prática um caso real, de uma agricultura sustentável que atenda os requisitos
discutidos na seção de agricultura sustentável e que corrobore com o modelo
proposto desta dissertação.
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7 RESULTADOS OBTIDOS
Nesta seção, estão os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica e,
dos resultados obtidos pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) além do Programa de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
7.1 Alimentos in natura mais consumidos
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2004; 2010) publicou através
da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), nas duas últimas décadas, 2002/2003 e
2008/2009, a relação dos alimentos adquiridos pela população.
Estes alimentos foram divididos em 334 itens de consumo e subdivididos em
15 grupos, sendo eles: três grupos de alimentos básicos de origem vegetal, que são
fontes de energia, e em diferentes proporções, também, de proteína, micronutrientes
e fibras (cereais e derivados, feijões e outras leguminosas, raízes, tubérculos e
outros derivados); três grupos de alimentos de origem animal, fontes simultâneas de
energia, proteína, gordura (sobretudo gordura saturada) e micronutrientes (carnes e
derivados, leites e derivados e ovos); dois grupos de alimento de origem vegetal, de
baixa densidade energética, porém ricos em nutrientes e fibras (frutas e sucos
naturais, legumes e verduras); quatro grupos de alimentos essencialmente calóricos
(óleos e gorduras vegetais, animais, açúcar de mesa e refrigerantes e bebidas
alcóolicas); e dois grupos de alimentos com participação menos expressiva na
alimentação da população brasileira (oleaginosas e condimentos) e, ainda, um grupo
de refeições prontas e misturas industrializadas.
Para esta pesquisa, foram utilizados apenas os dados dos alimentos
considerados in natura, alimentos estes classificados no relatório do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como de origem vegetal (cereais,
leguminosas, raízes e tubérculos) e as frutas, verduras e legumes, para que se
possa comparar com os resultados do programa PARA da Anvisa, que tem como
fonte de dados o relatório POF’s.
Para tanto, dos resultados totais analisados, fez-se uma nota de corte
considerando os alimentos mais consumidos apresentando assim, os resultados nos
Gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 respectivamente:
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Gráfico 1 – Alimentos adquiridos da classe dos cereais, per capita anual (Kg) no Brasil,
considerando como período os anos de 2002/2003 e 2008/2009
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2004; 2010)

Conforme apresentado no Gráfico 1, tem-se os tipos de cereais mais
consumidos nos relatórios das POF’s da última década, e neste caso, trata-se do
arroz (representado pelas variedades “não-especificado” e grão polido), seguido do
milho (representado pelas variedades em grão, verde em conserva e verde em
espiga). Embora a posição de consumo por tipo de alimento se mantenha, as
quantidades referentes ao consumo neste caso, diminuíram na última pesquisa para
ambos os cereais demonstrados.

Gráfico 2 – Alimentos adquiridos da classe das leguminosas, per capita anual (Kg) no
Brasil, considerando como período os anos de 2002/2003 e 2008/2009
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010)
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No Gráfico 2, tem-se os tipos de leguminosas mais consumidas nos relatórios
das POF’s da última década, e que neste caso é o feijão (representado pelas
variedades fradinho, jalo, manteiga, mulatinho, preto, rajado, roxo e outros feijões),
sendo esta a única leguminosa apontada no relatório. Embora a posição de
consumo por tipo de alimento se mantenha, as quantidades referentes ao consumo
neste caso, diminuíram na última pesquisa para este alimento.

Gráfico 3 – Alimentos adquiridos da classe das hortaliças folhosas e florais, per
capita anual (Kg) no Brasil, considerando como período os anos de
2002/2003 e 2008/2009.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010)

Para o Gráfico 3, tem-se os tipos de hortaliças folhosas e florais mais
consumidas nos relatórios das POF’s da última década (representadas pelas
variedades acelga, agrião, alface, cheiro-verde, couve, couve-brócolis, couve-flor,
repolho e outras). Este trabalho considera como os três alimentos mais consumidos,
o repolho, a alface e a couve-flor, que aparecem como os mais consumidos na
pesquisa de 2002/2003 sendo substituída pela couve na pesquisa de 2008/2009.
Embora a posição de consumo por tipo de alimento se mantenha, as
quantidades referentes ao consumo neste caso, aumentaram na última pesquisa
para as hortaliças repolho e alface.
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Gráfico 4 – Alimentos adquiridos da classe das hortaliças frutosas, per capita
anual (Kg) no Brasil, considerando como período os anos de
2002/2003 e 2008/2009.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010)

No Gráfico 4, tem-se os tipos de hortaliças frutosas mais consumidas nos
relatórios das POF’s da última década (representadas pelas variedades abóbora,
abobrinha, azeitona em conserva, berinjela, cebola, chuchu, jiló, maxixe, pepino
fresco, pimentão, quiabo, tomate, vagem e outras). Este trabalho considera como os
três alimentos mais consumidos, o tomate, a cebola e a abóbora.
Embora a posição de consumo por tipo de alimento se mantenha, as
quantidades referentes ao consumo neste caso, diminuíram na última pesquisa para
os alimentos citados.

Gráfico 5 – Alimentos adquiridos da classe das hortaliças tuberosas, per capita
anual (Kg) no Brasil, considerando como período os anos de
2002/2003 e 2008/2009.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010)
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No Gráfico 5 tem-se os tipos de hortaliças tuberosas mais consumidas nos
relatórios das POF’s da última década (representadas pelas variedades alho, batataaipo, batata-baroa, batata-doce, batata-inglesa, batata não especificada, beterraba,
cará, cenoura, inhame, mandioca e outras). Este trabalho considera como os três
alimentos mais consumidos a batata, a mandioca e a cenoura (todos os tipos).
Embora a posição de consumo por tipo de alimento se mantenha, as
quantidades referentes ao consumo neste caso, diminuíram na última pesquisa para
os alimentos citados.

Gráfico 6 – Alimentos adquiridos da classe das frutas de clima tropical, per
capita anual (Kg) no Brasil, considerando como período os anos de
2002/2003 e 2008/2009.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010)

No Gráfico 6 tem-se os tipos de frutas de clima tropical mais consumidas nos
relatórios das POF’s da última década (representadas pelas variedades abacate,
abacaxi, acerola, banana-d’água, banana-da-terra, banana-maçã, banana-ouro,
banana-prata, outras bananas, goiaba, laranja-baía, laranja-lima, laranja-pera,
laranja-seleta, outras laranjas, limão comum, mamão, manga, maracujá, melancia,
melão, tangerina e outras). Este trabalho considera como os três alimentos mais
consumidos a banana, a laranja e a melancia (todos os tipos).
Embora a posição de consumo por tipo de alimento se mantenha, as
quantidades referentes ao consumo neste caso, aumentaram na última pesquisa
para os alimentos citados.
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Gráfico 7 – Alimentos adquiridos da classe das frutas de clima temperado, per
capita anual (Kg) no Brasil, considerando como período os anos de
2002/2003 e 2008/2009.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2004; 2010)

No Gráfico 7, tem-se os tipos de frutas de clima temperado mais consumidas
nos relatórios das POF’s da última década (representadas pelas variedades ameixa,
caqui, maçã, morango, pera, pêssego, uva e outras). Este trabalho considera como
os três alimentos mais consumidos a maçã, a uva e a pera.
Embora a posição de consumo por tipo de alimento se mantenha, as
quantidades referentes ao consumo neste caso, aumentaram na última pesquisa
para os alimentos citados.
Nota-se com os resultados apresentados, a queda na aquisição dos alimentos
da última pesquisa (2008/2009) quando comparado com a primeira (2002/2003),
sendo estes os cereais, leguminosas, hortaliças frutosas e as hortaliças tuberosas.
Já para as culturas de hortaliças folhosas/florais, frutas tropicais e frutas
temperadas, têm-se o aumento do consumo.
Esta queda ou crescimento não interferem na mudança de alimento, pois eles
continuam ocupando a mesma posição, ou seja, são ainda os mais adquiridos pela
população no país, porém conforme descrito na pesquisa de Arruda (2008), a dieta
brasileira não é influenciada pela qualidade dos alimentos adquiridos e sim pela
quantidade, pois a renda do brasileiro é quem define a sua dieta e isto pode explicar
a queda na aquisição de alguns alimentos.
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É importante frisar que dos resultados divulgados, os alimentos de origem
vegetal tiveram 45% na participação das calorias totais enquanto as frutas, verduras
e legumes tiveram apenas 2,8%, muito abaixo do valor mínimo estipulado de 9%.
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
Outro ponto a ser discutido é a relação das culturas adquiridas e
apresentadas nesta seção com a escolha dos alimentos do programa PARA, que é
referenciado na seção 7.2.
A escolha da cultura in natura baseou-se entre outros critérios, nas pesquisas
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considerando o alimento
mais consumido, cumprindo assim seu objetivo. Porém, ao analisar o 2º ou 3º
alimento mais consumido, algumas culturas como milho, mandioca, melancia, pera,
abóbora e couve-flor não foram contemplados, ou seja, dos dezenove alimentos
apontados como os mais consumidos, seis não foram analisados.
Já para os alimentos que aparecem na lista com menor quantidade
consumida, ou mesmo aqueles que nem aparecem neste levantamento, mas foram
monitorados pelo programa, mostraram resultados bem preocupantes com relação
ao uso de agrotóxicos.
Porém, dos alimentos apontados como mais consumidos e não analisados,
sugere-se a inclusão destas culturas no programa para que seja divulgado o grau de
contaminação, caso exista, para adotar medidas preventivas do ponto de vista da
saúde ambiental e dos impactos causados no meio ambiente.

7.2 O Programa PARA no Brasil

Com o intuito de analisar a qualidade dos alimentos que chegam à mesa da
população, em 2001 a Anvisa iniciou um projeto contemplando alguns municípios
dos estados de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo para monitorar a
quantidade de resíduos de agrotóxicos presentes em alguns tipos de alimentos in
natura (os processados não entram neste programa), que segundo o decreto-lei nº
986:
[...] é todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e
conservação. (BRASIL, 1969)
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Estes municípios inicialmente foram escolhidos por já terem histórico do
monitoramento destes resíduos e por possuírem infraestrutura para a realização das
análises.
Este programa é de suma importância por mapear e divulgar publicamente a
qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros possibilitando assim a
escolha de alimentos mais saudáveis e auxiliando em trabalhos preventivos para
auxílio na saúde e na redução da contaminação ambiental.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008), a escolha
das culturas a serem monitoradas e analisadas baseou-se nos dados de consumo
obtidos no relatório de Pesquisa Orçamentária Familiar (POF), na disponibilidade
destes alimentos nas redes de coleta (supermercados) e no uso intensivo de
agrotóxicos destas culturas. A escolha do ponto de coleta levou em consideração o
local que o consumidor adquire seus produtos, tendo assim um resultado real e
maior garantia de rastreabilidade dos alimentos analisados.
Em 2003 o projeto virou um programa, o PARA conforme resolução RDC nº
119 de 19 de maio de 2003, contemplando mais estados e aumentando a
quantidade de produtos monitorados (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2003).
O primeiro relatório publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2008), para consulta pública trouxe informações referentes aos anos de 2001 a
2007 contemplando em seu total 16 estados e 09 amostras analisadas. Nos anos
posteriores, a Anvisa publicou individualmente os relatórios dos anos de 2008, 2009
e 2010. Foram 15 estados e 17 culturas analisadas em 2008, 25 estados e 20
culturas analisadas em 2009 e 26 estados e 18 culturas analisadas em 2010,
conforme demonstrado na Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 – Resultado das amostras insatisfatórias por cultura monitorada no programa
PARA da última década (2001 a 2010)
Ano
Cultura
Abacaxi
Alface
Arroz
Banana
Batata
Beterraba
Cebola
Cenoura
Couve
Feijão
Laranja
Maçã
Mamão
Manga
Morango
Pepino
Pimentão
Repolho
Tomate
Uva

Classificação
Toxicológica
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
I
II
II
III
II
III

2001/2002

2003

2004

2005

2006

2007

8,6

6,7

14,0

46,5

28,7

40,0

6,5
22,2

2,2
8,7

3,6
1,8

3,1
0

Não
0

0

0

19,5

11,9

1,4
4,0
19,5

0
3,7
37,6

4,9
5,0
2,5

46,0

54,6

39,1

26,1

0

7,4

2008

2009

2010

Não

9,9

2,9
30,4

4,7
3,1
0

0
5,3
Não

6,0
2,9
17,2

Não

37,7

43,6

44,1
38,4
27,2
3,5
1,2
32,0
16,3
24,8
44,2
3,0
10,3
5,3
38,8
8,1
50,8
54,8
80,0
20,5
32,6
56,4

32,8
54,2
7,4

4,3
1,4

9,5
19,8
4,4
1,0
2,0

4,4

2,0

44,7

2,9
14,9
3,9
17,3
1,0
36,1
64,4
8,2
18,3
32,7

0
32,6
3,1
49,6
31,9
6,5
12,2
8,9
30,4
4,0
63,4
57,4
91,8
6,3
16,3

% insatisfatórios
Legenda
Não

Não monitorado
Análise não realizada

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008;
2009; 2010; 2011)

Conforme demonstrado na tabela acima, todo alimento que apresenta
resultado maior que zero, ou seja, 94% do total das amostras analisadas, já são
considerados nocivos à saúde, já que estes resultados já estão fora do limite
permitido, pois ora possui substância não autorizada naquela cultura, substância
autorizada com resultado acima do limite permitido pela Anvisa ou ora possui as
duas situações juntas, o que é bastante crítico para o trabalhador rural que
manuseia o defensivo e para o consumidor final que os ingere.
As culturas foram escolhidas por seu consumo nos estados monitorados,
disponibilidade nas redes de coletas e intenso uso de agrotóxico, com um aumento
na diversidade monitorada ao longo dos anos, e conforme discutido na seção 5.1, o
objetivo da análise do alimento mais consumido foi atingido, porém, ainda existem
culturas não monitoradas, o que indica que o alimento mais consumido pelo
brasileiro pode ou não estar contaminado, sendo este um dos objetivos do
programa, que é informar ao consumidor a qualidade dos alimentos da cesta básica
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in natura e que precisa ser reavaliado para os alimentos citados e que são parte
desta dieta.
Conforme descrito no Gráfico 8, foram tabulados os dados e obteve-se a
média do número de amostras analisadas por estado e cultura monitorada ao ano.
Os resultados mostram uma queda considerável, o que demonstra que a inclusão de
mais estados implica em redução do número de amostras. Conforme citado pela
Anvisa, apenas 4 laboratórios estão preparados para fazer estas análises, o que
evidencia a falta de infraestrutura para atender este programa, pois ter apenas uma
amostra por estado e cultura em 2009 e 2010 não é representativo para um
programa que traz informações de suma importância a sociedade.

Gráfico 8 – Número de amostras analisadas por estado, cultura e ano
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2008; 2009; 2010; 2011)

Um ponto a destacar é que a partir de 2009, a Anvisa publicou os resultados
insatisfatórios pela presença de agrotóxicos nas culturas monitoradas por região e
por estado. Os resultados ainda não divulgados, nos relatórios de 2007 e 2008,
auxiliam no entendimento mais detalhado das contaminações por cultura nos
estados brasileiros, está demonstrado nas Figuras 2 e 3.
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Figura 2 – Porcentagem de ingrediente ativo insatisfatório por região brasileira em 2009
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008;
2009; 2010; 2011)
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Figura 3 - Porcentagem de ingrediente ativo insatisfatório por estado brasileiro em 2009
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008;
2009; 2010; 2011)

Nota-se que em 2009, a região Sul foi a que apresentou o maior índice de
resultados insatisfatórios sendo o estado do Paraná o maior contaminador com 34%
seguido de Santa Catarina com 33%.
Em 2010, a Anvisa publicou os resultados insatisfatórios pela presença de
agrotóxicos nas culturas monitoradas por região e por estado, conforme
demonstrado na Figuras 4 e 5.
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Figura 4 - Porcentagem de ingrediente ativo insatisfatório por região brasileira em 2010
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008;
2009; 2010; 2011)
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Figura 5 - Porcentagem de ingrediente ativo insatisfatório por estado brasileiro em 2010
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008;
2009; 2010; 2011)

Com os resultados de 2010, a região sudeste passa agora a ter o maior
resultado com índices insatisfatórios sendo o estado do Rio de Janeiro o maior
contaminador com 39% seguido de Minas Gerais com 34%. Estes dados
demonstram uma variação anual por região e estado o que pode ter sido
influenciado por diversos fatores como condições climáticas, diferenças de solo,
necessidade de mercado para aumento na produção com rápida colheita, entre
outros.
A não participação do estado de São Paulo contribui negativamente no
resultado final da região sudeste já que sua inclusão pode representar um acréscimo
nos resultados finais, uma vez que conforme já citado nesta dissertação, o estado de
São Paulo está em segundo lugar como maior consumidor e utilização de
agrotóxicos nas culturas, fato este que pode estar associado a modernização desta
agricultura.
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Ainda sobre a não participação do estado de São Paulo no programa, que
esteve presente até 2007, a partir de 2008 teve sua saída justificada, a princípio por
problemas de infraestrutura laboratorial no Instituto Adolfo Lutz, que segundo dados
da Sociedade Brasileira de Infectologia (2010), é considerado o maior laboratório de
saúde pública do país. Posteriormente, foi justificado que o estado possuía um
programa próprio de análise de alimentos, o Programa Paulista. Porém, o mesmo só
contempla o monitoramento e análise da cultura de arroz, feijão e laranja, o que
pode não ser representativo. Em 2011, São Paulo decide voltar ao programa, e terá
todas as regiões monitoradas a partir de 2012 com os resultados divulgados no
relatório de 2013. A não participação do estado neste programa influencia
diretamente nos resultados apresentados.
Para corroborar com os resultados utilizados nesta seção, tem-se no
Apêndice C, os resultados publicados das culturas contaminadas por agrotóxicos
com limite de resíduos de agrotóxicos acima do permitido, e estão separadas por
cultura, regiões e estados do Brasil, índices estes somente divulgados nos relatórios
do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, publicados nos relatório de 2010 e 2011.

7.3 As culturas que são destaques na contaminação por agrotóxicos

Com a divulgação dos relatórios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2008; 2009; 2010; 2011) desde 2001, e os dados já apresentados na Tabela 1, uma
linha de corte foi traçada para analisar as culturas que ao longo dos anos tiveram um
crescimento expressivo na porcentagem de resultados insatisfatórios e, que,
portanto, chamam bastante atenção. Conforme os Gráficos 9, 10, 11, 12 e 13, estão
representados as culturas selecionadas com os resultados insatisfatórios na última
década.
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Gráfico 9 – Porcentagem de ingredientes ativos insatisfatórios presentes
na cultura de alface na última década.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2008; 2009; 2010; 2011)

Para a cultura do alface, evidencia-se o aumento na quantidade de
agrotóxicos utilizados na última década, com resultado final de 54,2% das amostras
analisadas e contaminadas em 2010, conforme ilustrado no Gráfico 9. Destes
agrotóxicos, têm-se uma variação anual na quantidade e nos tipos de IA’s utilizados,
ou seja, de 2008 a 2010, respectivamente, têm-se uma média de 15 IA’s diferentes
tendo como destaque o Carbendazim encontrado em 9 amostras, o Ditiocarbamato
(CS2) encontrado em 27 amostras e novamente o Ditiocarbamato (CS2) encontrado
em 36 amostras. Conforme Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012a), o
Carbendazim é um inseticida e acaricida com classificação toxicológica III, ou seja,
moderadamente tóxico e está autorizado para as culturas de algodão, citros, feijão,
maçã, soja e trigo. Já o Ditiocarbamato (CS2) é um fungicida com classificação
toxicológica II, ou seja, altamente tóxico e está autorizado para as culturas de arroz,
batata, citrus e tomate.
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Gráfico 10 – Porcentagem de ingredientes ativos insatisfatórios presentes
na cultura de cenoura na última década
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2008; 2009; 2010; 2011)

Para a cultura da cenoura, evidencia-se o aumento na quantidade de
agrotóxicos utilizados na última década, com resultado final de 49,6% das amostras
analisadas e contaminadas em 2010, conforme ilustrado no Gráfico 10. Destes
agrotóxicos, têm-se uma variação anual na quantidade e nos tipos de IA’s utilizados,
ou seja, de 2008 a 2010 respectivamente têm-se uma média de 8 IA’s diferentes
tendo como destaque o Metamidofós encontrado em 22 amostras, o Clorpirifós
encontrado em 23 amostras e novamente o Clorpirifós encontrado em 48 amostras.
Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012a), o Metamidofós é um
inseticida e acaricida com classificação toxicológica I, ou seja, extremamente tóxico
e está autorizado para as culturas de algodão, amendoim, batata, feijão, soja,
tomate e trigo e seu uso está em processo de descontinuidade conforme resolução
RDC nº 01, de 14/01/2011. Já o Clorpirifós é um inseticida, formicida e acaricida com
classificação toxicológica II, ou seja, altamente tóxico e está autorizado para as
culturas de algodão, batata, café, cevada, citros, feijão, maçã, milho, pastagem,
sorgo, tomate e trigo.
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Gráfico 11 – Porcentagem de ingredientes ativos insatisfatórios presentes
na cultura de morango na última década
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2008; 2009; 2010; 2011)

Para a cultura do morango, evidencia-se o aumento na quantidade de
agrotóxicos utilizados na última década, com resultado final de 63,4% das amostras
analisadas e contaminadas em 2010, conforme ilustrado no Gráfico 11. Destes
agrotóxicos, têm-se uma variação anual na quantidade e nos tipos de IA’s utilizados,
ou seja, de 2008 a 2010 respectivamente tem-se uma média de 18 IA’s diferentes
tendo como destaque o Endossulfam encontrado em 10 amostras, o Procloraz
encontrado em 27 amostras e o Fosmete encontrado em 24 amostras. Conforme a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012a), o Endossulfam é um inseticida e
acaricida com classificação toxicológica

I, ou seja, extremamente tóxico e está

autorizado para as culturas de algodão, café, cana-de-açúcar, soja e seu uso está
processo de descontinuidade. O Procloraz é um fungicida com classificação
toxicológica I, ou seja, extremamente tóxico e está autorizado para as culturas de
cebola, cenoura, cevada, melancia, rosa, tomate e trigo. Já o Fosmete é um
inseticida e acaricida com classificação toxicológica I, ou seja, extremamente tóxico
e está autorizado para as culturas de citros, maçã e pêssego.
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Gráfico 12 – Porcentagem de ingredientes ativos insatisfatórios presentes
na cultura de pimentão na última década
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2008; 2009; 2010; 2011)

Para a cultura do pimentão, evidencia-se o aumento na quantidade de
agrotóxicos utilizados na última década, com resultado final de 91,8% das amostras
analisadas e contaminadas em 2010, conforme ilustrado no Gráfico 12. Destes
agrotóxicos, têm-se uma variação anual na quantidade e nos tipos de IA’s utilizados,
ou seja, de 2008 a 2010 respectivamente têm-se uma média de 20 IA’s diferentes
tendo como destaque o Profenofós encontrado em 20 amostras, a Cipermetrina
encontrada em 29 amostras e o Carbendazim encontrado em 90 amostras. Percebese que para esta cultura a quantidade de IA’s utilizados é superior ao números de
amostras analisadas e, conforme Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012a), o
Profenofós é um inseticida e acaricida com classificação toxicológica II, ou seja,
altamente tóxico e está autorizado para as culturas de algodão, amendoim, batata,
café, cebola, ervilha, feijão, feijão-vagem, girassol, mandioca, melancia, milho,
pepino, repolho, soja, trigo e tomate. O Cipermetrina é um inseticida e formicida com
classificação toxicológica II, ou seja, altamente tóxico e está autorizado para as
culturas de algodão, amendoim, arroz, batata, café, cebola, citros, ervilha, feijão,
feijão-vagem, fumo, mandioca, melancia, milho, pepino, repolho, soja e tomate. Já o
Carbendazim é um inseticida e acaricida com classificação toxicológica III, ou seja,
moderadamente tóxico e está autorizado para as culturas de algodão, citros, feijão,
maçã, soja e trigo.
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Gráfico 13 – Porcentagem de ingredientes ativos insatisfatórios presentes
na cultura de tomate na última década
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2008; 2009; 2010; 2011)

Para a cultura do tomate, evidencia-se uma queda na quantidade de
agrotóxicos utilizados na última década, com resultado final de 16,3% das amostras
analisadas e contaminadas em 2010, conforme ilustrado no Gráfico 13. Destes
agrotóxicos, têm-se uma variação anual na quantidade e nos tipos de IA’s utilizados,
ou seja, de 2008 a 2010 têm-se uma média de 7 IA’s diferentes tendo como
destaque o mesmo ingrediente desde 2008, o Clorpirifós encontrado em 17, 33 e 17
amostras respectivamente. Conforme Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2012a), o Clorpirifós é um inseticida, formicida e acaricida com classificação
toxicológica II, ou seja, altamente tóxico e está autorizado para as culturas de
algodão, batata, café, cevada, citros, feijão, maçã, milho, pastagem, sorgo, tomate e
trigo.
Com os dados divulgados por cultura, observa-se o alto risco envolvido neste
meio e a falta de controle do uso intensivo de agrotóxicos não autorizados nestes
alimentos, o que é crítico para o trabalhador rural que manuseia estes produtos, para
o consumidor final que os adquire e para o meio ambiente já que a contaminação na
água, no solo e no ar são inevitáveis. Com estas informações, está representado a
seguir, de forma geral, o total de amostras por cultura, a classe destes agrotóxicos,
ou seja, quais estão na faixa dos não autorizados ou acima do limite permitido,
conforme Gráfico 14 representado a seguir.
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Vale ressaltar que estes dados foram tabulados a partir do relatório PARA de
2008, pois a partir deste ano, os relatórios passaram a ser divulgados de forma
individualizada, com modelos de análise seguindo um padrão e, portanto,
apresentando dados mais atualizados e com maior nível de detalhamento. Para os
dados de 2001 a 2007, foi apresentado um único relatório compilando todas as
informações e com um padrão diferente dos relatórios apresentados nos anos

Quantidade de amostras

posteriores.

Gráfico 14 – Número de amostras das culturas contaminadas com resíduos de agrotóxicos
não autorizados (NA) e com resíduos de agrotóxicos acima do limite
permitido (LMR)
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2008; 2009; 2010; 2011)

Ao analisar as informações apresentadas no Gráfico 14, têm-se uma situação
muito preocupante, uma vez que a maior parte dos contaminantes, ou melhor, 78%,
provém do uso de agrotóxicos não autorizados pela Anvisa, e, estes químicos são
usados em culturas onde não há evidências sobre quantidades permitidas,
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indicações confiáveis para a cultura escolhida ou mesmo suas reações no meio
físico ou riscos da saúde.
Já 5% das amostras apresentaram LMR acima do permitido, são agrotóxicos
cadastrados e controlados pela Anvisa, porém nestas quantidades são prejudiciais à
saúde. De qualquer forma, todos os resultados são críticos, pois evidenciam
alimentos contaminados.
Esta pesquisa mostra que existe uma real necessidade de utilizar os
defensivos de acordo com sua indicação de uso, conforme descrito no rótulo das
embalagens e, que foram previamente analisadas pelos órgãos competentes. A
reeducação de quem efetivamente manuseia estes compostos, o trabalhador rural,
também é de suma importância, para que se possa garantir a utilização certa destes
compostos.
Outro ponto importante é destacar a importância da fiscalização na venda e
utilização destes itens, garantindo assim que a aquisição de um agrotóxico e sua
utilização estejam intrinsicamente ligados à cultura indicada.
Corroborando com toda a discussão desta dissertação, através dos
resultados analisados, tem-se a necessidade de aplicar modelos sustentáveis nos
processos de cultivo dos alimentos, uma vez que com esta aplicação, minimiza-se e
muito os resultados aqui discutidos, pois esta agricultura proposta é isenta de
agrotóxicos, garantindo a qualidade e segurança dos alimentos.
Para finalizar, será apresentado a seguir, um modelo que considera, como
pode ser uma agricultura sustentável e suas justificativas para que contribua com
uma alimentação mais segura e saudável, impactando diretamente na saúde do
trabalhador rural e do consumidor, assim como redução dos impactos causados no
meio ambiente, pelo uso exacerbado de agrotóxicos, e a inserção social do
trabalhador rural.
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8 PROPOSTA DE UM MODELO PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Nesta seção será discutida a importância de se fazer uma agricultura
sustentável e como se obter uma agricultura de base sustentável contrapondo o
modelo da agricultura convencional já existente, através de dados sobre seus
benefícios e propostas de como ela deve ser conduzida.
Diante das discussões já realizadas nesta dissertação, as questões
relacionadas ao tema produção agrícola precisam ser fortemente abordadas, com
alternativas que substituam ou que minimizem os impactos do modelo atual.
Na seção anterior, foram apresentados os resultados das culturas mais
contaminadas por agrotóxicos e, que merecem atenção especial quanto a sua forma
de cultivo atual, sendo elas a alface, a cenoura, o morango, o pimentão e o tomate.
Quanto ao seu modo de produção atual, destacam-se além do uso intensivo
de produtos químicos para fertilizar o solo ou eliminar as pragas presentes neste
meio, o uso inadequado destes químicos, colocando em risco à saúde do
trabalhador rural, o manejo muitas vezes incorreto do solo, a perda da
biodiversidade local, e as contaminações da água, solo e do próprio alimento
cultivado.
Ao tratar das grandes culturas como soja, o milho e a cana de açúcar, por
exemplo, incluem-se além das questões citadas, a mecanização em massa dos
processos com o uso de tecnologias substituindo a mão-de-obra rural, um segundo
desafio que merece atenção pelos impactos que ocasiona.
Existem diversos modelos sustentáveis propostos atualmente para uso nas
atividades agrícolas, sendo estes considerados de suma importância para a
sobrevivência do homem, uma vez que têm a função de disponibilizar o alimento.
Estes modelos consideram de alguma forma o equilíbrio e a manutenção da
biodiversidade local assim como o uso consciente dos recursos naturais neste
processo através de tecnologias aplicadas, além da substituição de compostos
químicos por naturais, e do cultivo de variedade de alimentos e não uma
monocultura.
Ao mensurar os modelos agrícolas sustentáveis tem-se também a
necessidade da mudança de comportamento do homem que hoje opta por
quantidade e variedade de alimentos presentes em sua mesa acima do que é
necessário para uma dieta nutritiva e com preços competitivos. Este desejo
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impulsiona por sua vez o mercado de produção de alimentos, que atende as
expectativas do consumidor oferecendo quantidade e variedade, mesmo não sendo
esta necessidade real e biológica do homem.
Aumentar, portanto, o abastecimento de alimentos para compensar a procura
e o crescimento populacional nos dias atuais já é um grande desafio e pensar além
da disponibilidade em utilizar práticas sustentáveis é uma necessidade para atender
a demanda presente e a futura.
Conforme Tabela 2, têm-se as projeções realizadas para o crescimento
populacional mundial até 2025, que alarma muito a questão de como será
disponibilizado o alimento à população que hoje já enfrenta dificuldades em obtê-lo
por todos os impactos causados e já discutidos com o uso da agricultura
convencional.
Tabela 2 - Projeções para a população global por região, 2000 – 2025 (em milhões)
2000
2025
Aumento em %
África
793
1358
71
América do Norte
314
383
22
América Latina e Caribe
518
694
34
Ásia
3672
4776
30
Oceania
30
40
33
Europa
727
683
decréscimo em 6
Total Mundial
6056
7936
31
Fonte: United Nations, World Population Projections by Region (2002 apud MCNEELY;
SCHERR, 2009).

Percebe-se na Tabela 2, que as previsões de crescimento populacional para
2025 no mundo são considerávis em todos os continentes, exceto a Europa, o que
exige alternativas para garantir as necessidades desta população.
O Instituto Internacional de Pesquisa em Política Alimentar (IFPRI) projeta
que a demanda por carne aumentará 63% entre 1993 e 2020. A demanda por
produtos da aquicultura também crescerá, apesar dos preços crescentes. Espera-se
ainda que a demanda global por cereais cresça cerca de 41%, e por raízes e
tubérculos, 40%; além disso, 80% e 90% da demanda crescente por essas culturas,
respectivamente, virão de países em desenvolvimento. (MCNEELY; SCHERR,
2009).
Com estes dados, evidenciam-se, portanto, que o modelo usado atualmente
terá grandes dificuldades em suportar a necessidade futura de disponibilizar o
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alimento necessário às estatísticas de crescimento populacional no mundo e, as
alternativas sustentáveis já discutidas aqui, serão de grande valia para que as
gerações futuras usufruam dos recursos que as gerações de hoje possuem.
Considerando o modelo de agricultura convencional e o crescimento
populacional, que só no Brasil chegará a 22% até 2050, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2008), destaca-se a importância da agricultura
familiar para atender estas demandas que já existem e que surgirão futuramente e
como descrito na seção de economia ecológica, para que seja corretamente
desenvolvida, é fundamental a valoração e conservação dos recursos naturais.
De acordo com Brasil (2006), em seu artigo terceiro, entende-se por
agricultura familiar aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer título, área
maior do que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da
própria

família

nas

atividades

econômicas

do

seu

estabelecimento

ou

empreendimento; tenha renda familiar predominantemente originada de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; tenha
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2012), a agricultura
familiar é um segmento estratégico para o desenvolvimento do país. Além de ser
responsável por produzir 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros todos os
dias, responde por 38% da renda agropecuária e ocupa quase 75% da mão de obra
do campo.
Para compreender melhor sua participação no papel da alimentação diária do
brasileiro, alguns dados comparativos quanto à participação desta agricultura versus
as advindas de modelos não familiares (grandes latifúndios compostos em sua
grande maioria por monoculturas) serão apresentados.
Segundo o Censo Agropecuário do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(2009), de 100% de área total de cultivo, apenas 24,3% são utilizados pela
agricultura familiar contra 75,7% de agriculturas não familiares. Quanto aos
estabelecimentos, 84,4% são abastecidos pela agricultura familiar contra apenas
15,6% de agricultura não familiar. Estes dados explicitam que a base alimentar do
brasileiro é abastecida pela agricultura familiar e que ocupa a menor área de
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produção causando o menor impacto, já agricultura não familiar que ocupa a maior
área de plantio das monoculturas, tem a menor contribuição dentro dos
estabelecimentos, muito provavelmente por serem itens com foco na exportação
sendo grandes causadores de impactos ambientais.
Dividindo por regiões e utilizando apenas como fonte o uso da agricultura
familiar, tem-se que a região Nordeste é a grande representante, responsável por
abastecer 50% dos estabelecimentos ocupando uma área de 35% para produção. O
segundo lugar vem da região Sul, responsável por abastecer 19% dos
estabelecimentos ocupando uma área de 16% para produção. O terceiro lugar é da
região Sudeste que é responsável por abastecer 16% dos estabelecimentos
ocupando uma área de 16% para produção. O quarto lugar é definido pela região
Norte sendo responsável por 10% dos estabelecimentos ocupando uma área de
21% para produção. O quinto e último lugar vem da região Centro-Oeste
responsável por abastecer 5% dos estabelecimentos ocupando uma área de 12%
para produção (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2009). Estes
resultados evidenciam que a região com maior potencial em uso da agricultura
familiar é a nordeste, predominantemente rural e a de menor potencial de uso da
agricultura familiar, é o Centro-Oeste, a que ocupa grandes áreas para o cultivo de
monoculturas para exportação, como a soja, por exemplo.
Seguindo com o Censo Agropecuário do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (2009), quanto à retenção de mão de obra rural, a agricultura familiar é
responsável por 74,4% contra 25,6% da agricultura não familiar, o que demonstra
que a agricultura familiar contribui para o não exôdo rural das famílias, diferente da
agricultura não familiar, que é altamente mecanizada reduzindo a geração de
empregos no campo. É importante ressaltar que esta agricultura é responsável, em
grande parte, pelo abastecimento de itens básicos da alimentação do brasileiro.
Quanto ao valor bruto de produção, a agricultura familiar é responsável por R$
677/ha/ano contra R$ 358/ha/ano da agricultura não familiar, sendo 89% superior, o
que evidencia sua importância econômica neste mercado, já que possui valor
agregado maior, uma vez que sendo de fonte primária, sua venda passa quase que
diretamente ao consumidor podendo ter alguns intermediários neste meio de
negociação, mas que não desagregam seu valor final.
Diante de todos os dados discutidos sobre o papel da agricultura familiar no
Brasil, tem-se sua indiscutível importância na economia do país assim como um
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grande trabalho social de inserção desta população nesse meio, porém depara-se
com grandes dificuldades, tais como a escassez de terra, a falta de assistência
técnica, a baixa disponibilidade de recursos financeiros e tecnologias e o cultivar de
forma sustentável, que muitas vezes limitam seu desenvolvimento.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário criou um Plano Safra da Agricultura
Familiar (2012/2013) com ajuda de crédito rural para os agricultores considerados
familiares, conforme requisitos citados na lei de agricultura familiar, a Lei nº 11.326,
de 24 de julho de 2006, já discutida nesta dissertação, através do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que destinará entre
2012 e 2013 R$ 18 bilhões que poderão ser distribuídos em diversas linhas e/ou
grupos desse tipo de agricultura, com baixas taxas de juros.
Trata-se de um programa de suma importância que pode contribuir para o
desenvolvimento destas famílias e, sistemas produtivos para reduzir as dificuldades
existentes em cultivar como um agricultor familiar.
Porém, é importante ressaltar que existem restrições para adquirir o crédito
com a exigência de garantias, como propriedades que são penhoradas e que
necessariamente, precisam estar escrituradas, uma realidade muitas vezes distante
da grande população rural, assim como garantias de que o modelo do cultivo é
sustentável, sendo esta uma grande restrição, visto que grande parte dos modelos
agrícolas ainda são convencionais.
Tem-se portanto, a grande importância de se falar em garantir, de fato, a
execução de uma agricultura sustentável, visto que a segurança alimentar está
comprometida pelo intenso uso de agrotóxicos nas agriculturas, e a agricultura
familiar tem papel fundamental na disponibilização do alimento e, que além de
condição para adquirir um crédito rural como discutido, tem condições de garantir a
oferta de alimento que a população necessita, além das questões de crescimento
populacional que exigirão melhor planejamento para a disponibilização do alimento.
Contribuindo, portanto, com o objetivo desta dissertação em apresentar um
modelo de agricultura sustentável, segue segundo Gliessman (2002), três níveis
fundamentais que distinguem o processo de transição ou conversão para uma
agricultura sustentável:
1. o primeiro, diz respeito ao incremento da eficiência das práticas
convencionais para reduzir o uso e consumo de insumos externos caros,
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escassos e daninhos ao meio ambiente. Esta tem sido a principal ênfase
da investigação agrícola convencional, resultando disso muitas práticas e
tecnologias que ajudam a reduzir os impactos negativos da agricultura
convencional;
2. o segundo nível da transição se refere à substituição de insumos e
práticas convencionais por práticas alternativas. A meta seria a
substituição de insumos e práticas intensivas em capital, contaminantes e
degradadoras do meio ambiente por outras mais benignas sob o ponto de
vista ecológico. Neste nível, a estrutura básica do agroecossistema seria
pouco alterada, podendo ocorrer, então, problemas similares aos que se
verificam nos sistemas convencionais;
3. o terceiro e mais complexo nível da transição é representado pelo
redesenho dos agroecossistemas, para que estes funcionem com base
em novos conjuntos de processos ecológicos. Nesse caso, se buscaria
eliminar as causas daqueles problemas que não foram resolvidos nos dois
níveis anteriores. Em termos de investigação já foram feitos bons
trabalhos em relação à transição do primeiro para o segundo nível, porém
estão recém começando os trabalhos para a transição ao terceiro nível,
quando se estaria mais próximo de estilos de agriculturas sustentáveis
(GLIESSMAN, 2002).
Considerando o descrito sobre processos de transição para a obtenção de
uma agricultura sustentável, é importante discutir as principais diferenças entre a
agricultura convencional e a agricultura sustentável para que o modelo seja coerente
e eficaz com a realidade desta população rural, assim como as necessidades
futuras.
Esta discussão pode ser dividida em três aspectos: os tecnológicos, os
ecológicos e os econômicos, englobando assim, a agricultura convencional versus a
agricultura orgânica. No quadro 7, tem-se de forma objetiva, todas estas questões
apontadas.
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Quadro 7 - Principais diferenças entre agricultura convencional versus agricultura
sustentável
Aspectos Tecnológicos
Desconsideram-se as
condições locais, impondo
pacotes tecnológicos.
Atua diretamente sobre os
indivíduos produtivos, visando
somente o aumento da
produção e da produtividade.
O manejo do solo tem intensa
movimentação
desconsiderando sua atividade
orgânica e biológica.

Aspectos Tecnológicos
Tem fácil adaptação às
condições regionais
aproveitando ao máximo os
recursos locais.
Considera o agrossistema como
um todo e procura antever as
possíveis onsequências da
adoção das técnicas. O manejo
do solo visa sua movimentação
mínima, conservando assim, a
fauna e a flora.
As práticas adotadas para esse
sistema visam estimular a
atividade biológica do solo.

Agricultura Convencional
Aspectos Ecológicos
Aspectos Econômicos
Tem pouca diversificação e
Rápido retorno econômico, com
predominância de
objetivo social de classe.
monoculturas.
Reduz e simplifica as
interações biológicas.

Maior relação capital/homem.

Os sistemas são pouco
estáveis, com grandes
possibilidades de
desequilíbrios.
Formado por indivíduos com
alto potencial produtivo, que
necessitam de condições
especiais para produzir e são
altamente suscetíveis às
variações ambientais.
Agricultura Sustentável
Aspectos Ecológicos

Baixa eficiência energética, pois a
maior parte da energia gasta no
processo produtivo é introduzida e,
é em grande parte, dissipada.

Tem grande diversificação:
policultura e/ou rotação.

Retorno econômico a médio e longo
prazo, com elevado objetivo social.

Integra, sustenta e intensifica
as interações biológicas.

Relação capital/homem é baixa.

Associa a produção animal
com a vegetal.

Alta eficiência energética, pois
grande parte da energia introduzida
é produzida e reciclada.

Os agrossistemas são
formados por indivíduos de
potencial produtivo alto ou
médio e com relativa
resistência às variações das
condições ambientais.

Alimentos de alto valor biológico e
sem resíduos químicos.

Alimentos de menor valor biológico
e com resíduos químicos.

Aspectos Econômicos

Quadro 9 - Principais diferenças entre agricultura convencional versus agricultura sustentável
Fonte: Adaptado pela autora por Carmo (1996; 1998)

Tem-se, portanto, as diferenças claras quanto à adoção de cada tipo de
agricultura, sendo a escolha por uma agricultura sustentável economicamente,
socialmente e biologicamente mais saudável e apropriada, uma vez que causa o
menor impacto no ambiente e é extremamente benéfica para a biodiversidade e para
o agricultor familiar, pois o insere social e economicamente, e para o consumidor no
quesito qualidade de vida e segurança alimentar.
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O grande impasse desta agricultura se comparada à agricultura convencional
é a questão econômica, devido ao retorno mais demorado no início do cultivo, pois
opta pela diversidade e não por uma única cultura, sistema esse usado na
agricultura atual, as chamadas monoculturas e, justamente por essa diversidade, a
quantidade entregue de uma única cultura diminui, indo contra os objetivos de maior
oferta de um único alimento e competividade no mercado.
Mas a longo prazo, o cultivo de uma agricultura sustentável pode trazer os
benefícios econômicos esperados, visto que ao equilibrar o ambiente com insumos
naturais sem causar impactos negativos, o alimento sai com a qualidade esperada
com baixo valor investido, alto valor agregado do produto final, conservação
ambiental da propriedade, possibilidade de novos mercados e, como já discutido e o
mais importante; é possível alimentar o brasileiro com esta agricultura.
Dentre as diversas técnicas de agricultura sustentável, é apresentada na
Tabela 3, a evidência de retorno econômico da agricultura orgânica, para
exemplificar um modelo com resultado real, quanto a sua produtividade e custo/
benefício, utilizando algumas culturas monitoradas em três estados brasileiros e
comparando-as com as culturas convencionais.
Tabela 3 - Produtividade e lucro efetivo em sistemas orgânicos e convencionais para
diversos produtos, estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, 1994
Produtividade/Hectare
Relação B/C*
Produto
Orgânico
Convencional
Orgânico
Convencional
Alface
13,87 (t)
30,00 (t)
9,17
5,27
Cenoura
23,36 (t)
27,50 (t)
1,42
2,05
Repolho
52,37 (t)
39,75 (t)
5,34
0,39
Milho
48,97 (sc 60 Kg)
50,00 (sc 60 Kg)
6,25
0,04
Soja
23,76 (sc 60 Kg)
36,70 (sc 60 Kg)
2,14
0,27
Café
29,46 (sc 60 Kg)
20,00 (sc 60 Kg)
6,27
0,86
Cana
22,11 (t)
102,50 (t)
4,3
0,23
Leite
1000 (L)
1000 (L)
3,42
0,15
Fonte: Darolt (2002, p.162)
Nota: a relação benefício/custo (B/C) representa o retorno obtido para cada unidade
monetária aplicada na produção

Nota-se na Tabela 3, que a eficiência técnica (alta produtividade) não é a
evidência que potencializa a produção da agricultura orgânica tornando-a
competitiva, pois os resultados indicam que a produtividade da produção orgânica,
de um modo geral, é inferior se comparada com a convencional, porém, na questão
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custo/benefício, a agricultura orgânica apresenta a melhor relação. Ainda quanto à
eficiência produtiva, a agricultura orgânica trabalha em menor escala produtiva,
obtendo, portanto, boa eficiência se comparada à agricultura convencional que tem
maior escala produtiva conseguindo assim, maior eficiência.
Diante de todas as discussões já apresentadas nas seções desta dissertação
evidenciando a importância das práticas de agricultura sustentável com a
participação da agricultura familiar, serão apresentadas diretrizes para um modelo
de agricultura sustentável que se seguido, pode corroborar com os resultados
esperados para um sistema sustentável, por englobar as questões sociais,
ambientais e econômicas.

No âmbito social:


investir na formação de potenciais humanos para o desenvolvimento de
novas técnicas contrapondo as atuais e, por serem feitas internamente,
beneficiam o preço final do produto;



propor capacitação local do agricultor familiar gerando ações participativas
de quem é efetivamente responsável pelo cultivo do alimento que
abastece grande parte da população brasileira;



ter políticas agrárias que incentivem e respeitem os preços e
concorrências mais justas garantindo estabilidade dos agricultores,
contribuindo com a diminuição do êxodo rural, pois quem nasceu no
campo, conhece sobre o campo e deve permanecer no campo;



proporcionar maior interação entre o homem e o ambiente garantindo
qualidade de vida.

No âmbito ecológico:


substituir os insumos químicos por insumos ecológicos alternativos que
preservam as condições naturais do ecossistema (como exemplo, tem-se
em uma propriedade considerada sustentável a produção do esterco
usado nas culturas in loco, citar um exemplo do sitio 2 cachoeiras);



respeitar a biodiversidade local aprendendo com sua dinâmica e
trabalhando em harmonia com os organismos presentes naquele meio.
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Este equilíbrio garante as condições naturais e ideais para o cultivo
sustentável;


cultivar diversidade de alimentos e não um sistema de monocultura. Esta
prática ajuda na nutrição e manutenção das condições naturais do solo e
da biodiversidade local;



interagir com todo o meio, não apenas com o processo de cultivo, mas
todas as entradas e saídas de processo precisam estar interligados para
melhor aproveitamento de todos os insumos causando o menor impacto
ambiental.

No âmbito econômico:


redesenhar o sistema para que se aproveite ao máximo todos os insumos
gerando a menor perda e reaproveitando-os através da formação dos
potenciais humanos e das novas tecnologias/alternativas produzidas
internamente;



respeitar as condições econômicas locais garantindo mercado para este
produto;



entender algumas limitações deste sistema que a priori, tem limitada
oferta em quantidade de alimentos, porém por respeitar o ciclo natural do
ecossistema local, tem-se a melhor gestão do uso de insumos naturais e,
alimentos biologicamente mais nutritivos aumentando a segurança
alimentar do produto final e, ao longo de alguns anos, adquirir a
capacidade de aumentar a disponibilidade de alimentos (produtividade) e
ser mais competitivo;

Ao implementar as diretrizes citadas, as mesmas podem colaborar
diretamente como complemento de um modelo para aplicação rural de uma
agricultura sustentável, conforme a Figura 6 que evidencia um modelo de
propriedade rural sustentável.
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Figura 6 - Modelo de interação ecossistêmica para uma propriedade rural
Fonte: Elaborado pela autora (2012)

A Figura 6 mostra toda a interação sistêmica que uma propriedade rural pode
ter e na medida em que essas interações aumentam, de forma não linear, a relação
de sustentabilidade desta propriedade também aumenta. Todas as entradas de
processo têm alguma utilidade dentro do sistema rural gerando menor perda e renda
em cada saída.
Para corroborar na implantação de uma propriedade sustentável, evidencia-se
no quadro 8, um modelo de Check List

que utiliza como base o modelo de

interações sistêmicas junto da agricultura familiar, com o objetivo principal de auxiliar
na condução desta agricultura dentro de uma propriedade rural fazendo uso de uma
linguagem simples para que o leitor entenda todas as etapas deste sistema.
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Quadro 8 - Check-List para orientação e condução de uma agricultura sustentável
Sim

Não

1. Fase de Iniciação – planejamento das atividades
1. Qual o tamanho da sua propriedade?
2. Como está o planejamento quanto a distribuição do uso e ocupação da sua
propriedade? (esta etapa é importante para o planejamento, ou seja, quais culturas já
têm, pastagens, áreas de mata nativa, rios, benfeitorias, animais, etc)
3. Dentro dos recursos disponíveis acima na sua propriedade, fazer uma análise do que é
possível desenvolver (exemplo de pecuária, agricultura, psicultura, apicultura, turismo
sustentável ou projetos de educação ambiental, entre outras atividades)
4. A propriedade rural está devidamente registrada? (esta informação é importante caso
exista a intenção de obter algum crédito rural)?
5. Usando como exemplo a agricultura, em qual área será cultivada? (atenção nesta hora,
pois é importante respeitar os locais adequados sem utilizar encostas, reservas ou
margens de rio, por exemplo)
6. Qual espécie(s) será(ão) cultivada(s)?
7. Quantas horas/dia serão utilizadas neste plantio? Será necessária a contratação de
mão de obra?
8. A infra estrutura para iniciação do plantio está disponível (exemplo: ferramentas,
maquinários, energia, escoamento do produto após colheita)
9. A propriedade possui reserva legal? (se sim esta área deve ser protegida, só pode ser
utilizada para fins de trabalho de educação ambiental ou turismo sustentável
respeitando sua conservação)
10. A propriedade tem água disponível? (esta água pode ser utilizada para irrigação,
geração de energia elétrica)
11. Sua propriedade dispõe de saneamento básico (exemplo fossas sépticas, tanques
biodigestores)?
12. Seus resíduos sólidos são tratados respeitando os princípios ambientais: reduzir,
reutilizar e reciclar? Como é feito o descarte dos seus resíduos sólidos?
13. Seus resíduos orgânicos são utilizados como composto orgânico (adubo)?

Espaço para observações:

continua
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Sim

Não 2. Execução do plano (Neste caso será considerado um plantio de forma sustentável)

1. De acordo com o tipo de semente que será cultivado (frutas, verduras, legumes, grãos,
etc.), como estão as condições do solo (estão adequados ou favorecem o plantio da
semente escolhida)?
2. A adubação feita ou mesmo reequilíbrio é natural? Exemplo usar adubo proveniente de
compostagem orgânica (resto de alimentos, folhas, dejetos de animais). Não usar
fertilizantes químicos, é importante analisar para cada semente que será cultivada, o que
naturalmente auxilia seu desenvolvimento, se necessário, pedir ajuda de um
especialista, as prefeituras dispõem deste serviço gratuitamente.
3. É necessário fazer alguma correção do solo? Se sim, usar as quantidades corretas para
não sobrecarregar o solo de compostos ou mesmo alterar suas características naturais
e, se necessário, pedir ajuda de um especialista (as prefeituras dispõem deste serviço
gratuitamente).
4. O plantio está sendo realizado sob quais condições climáticas (tempo mais úmido ou
mais seco)?
5. Foi realizado algum plano para utilizar uma irrigação mais eficiente? (hoje, existem
tecnologias simples que permitem uma irrigação eficiente, respeitando a quantidade de
água que a semente precisa e os intervalos corretos entre uma irrigação e outra).
6. Ainda sobre a água, de onde ela vem (rio, lago, poço) e qual a sua vazão? É possível
pensar em obter energia com o uso desta água (micro central hidroelétrica, por
exemplo)?
7. A energia a ser utilizada provém de qual recurso? (verificar a possibilidade de instalar
placas solares para obtenção de energia solar, hoje o preço é mais acessível)
8. As sementes a serem cultivadas tem boa procedência? Foram cultivadas em sua forma
natural, como proposto o plantio? (este ponto é válido, pois para uma agricultura
sustentável, o ideal é a utilização de itens com procedência sustentável desde a
concepção da semente até a disponibilização do produto ao consumidor)
9. O controle das pragas, caso existam, foi realizado sem o uso de compostos químicos?
(existem meios naturais de combater às pragas, o primeiro passo é respeitar a condição
natural daquele meio, escolhendo sementes que adaptam-se melhor àquele ambiente,
época do ano favorável ao seu plantio, equilíbrio natural do solo, ou seja, trazer a
biodiversidade natural deste ambiente, que naturalmente combaterá invasores, pois a
cadeia alimentar irá funcionar. De qualquer forma, existem técnicas naturais que
combatem às possíveis pragas, se necessário, pedir ajuda de um especialista, as
prefeituras dispõem deste serviço gratuitamente).
10. Os seus vizinhos, caso existam, também trabalham com agricultura sustentável? Se
não, é importante pensar em como não permitir que a contaminação dele possa afetar o
seu sistema, que é sustentável.
Espaço para anotações:

continua

92

Sim

Não 3. Alternativas para outros trabalhos complementares

1. Sua propriedade possui pastos? (Se sim, é possível criar animais como galinha para
obtenção de ovos, vaca para obtenção de leite, abelha para obtenção de mel, ovelhas
para obtenção de lã, adubo natural entre outros). Neste caso, é importante entender que
todo o processo de criação e obtenção dos produtos deve ser natural.
2. Se o seu processo é um ciclo sustentável, pois já consegue aproveitar todas as
oportunidades para desenvolver produtos sem gerar perdas (resíduos), desta forma, há
trabalhos de educação ambiental em sua propriedade?
3. Há reservas naturais? É possível fazer trilhas para turismo sustentável e/ou trabalhos de
educação ambiental?
4. Há como cultivar mais produtos, exemplo, pomar de frutas e hortas para seu próprio
sustento? É possível, neste caso, desenvolver trabalhos nutricionais com produtos
naturais, venda de processados naturais ou mesmo produtos in natura (produtos estes
colhidos e vendidos sem nenhum processo de transformação).
Espaço para anotações:

continua

Sim

Não 4. Fase de Encerramento – considerações finais e análise dos resultados obtidos

1. Com todas estas ações, já percebeu o reequilíbrio do seu sistema?
2. Já pensou em considerar certificar sua propriedade? Hoje existe a certificação
participativa que é feita por um grupo de agricultores associados com olhar
ambiental, econômico e social a um custo mínimo, como por exemplo, a rede
Ecovida (lembrar que a certificação pode contribuir com maior valor agregado a sua
propriedade e produtos).
Espaço para anotações:

conclusão

Fonte: Elaborado pela autora (2012)
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O modelo proposto tem por objetivo servir como um orientador dos conceitos
básicos para que uma propriedade rural possa iniciar suas atividades seguindo um
modelo de agricultura sustentável, através de algumas etapas, que se seguidas,
direcionam as teorias propostas em atitudes sustentáveis.
Sabe-se, portanto, que adotar um modelo sustentável está aquém de ser
apenas um produto sustentável, mas sim uma importante transformação da
agricultura e nos impactos gerados por ela, através de processos e atitudes que
transformem a sociedade como um todo, o que não quer dizer apenas substituir os
insumos mais ecológicos, que já ajudam mais que não é por si só transformador.
A construção para que esta agricultura seja de fato sustentável, pode iniciarse pela substituição de insumos ecológicos, mas precisa também de profundas
modificações na estrutura fundiária do país, com políticas públicas que tenham
consistência e coerência com o modo de vida da população local, que muitas vezes
vivem

em

condições

precárias,

além

de

investimentos

em

pesquisas

e

pesquisadores que contribuem substancialmente para o desenvolvimento do país.
Outro recurso humano que tem papel fundamental na construção desta
agricultura é de quem tem contato direto com ela, o agricultor familiar, como já
discutido anteriormente, detém a responsabilidade de abastecer grande parte dos
alimentos do brasileiro e atingir esta população é o principal foco deste novo
sistema.
Ter as diretrizes e o modelo proposto implementados na propriedade de um
agricultor familiar, é de suma importância para reduzir todos os impactos
apresentados nesta dissertação e garantir o alimento ao brasileiro, mesmo com os
desafios futuros.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho realizou uma vasta pesquisa sobre a questão da
segurança alimentar no Brasil, em específico discutindo os resultados dos alimentos
in natura mais contaminados, como a alface, a cenoura, o morango, o pimentão e o
tomate, utilizando os relatórios publicados da Anvisa em 2008, 2009, 2010 e 2011.
Para isto realizou-se uma ampla pesquisa bibliográfica que englobou a
importância da economia ecológica como base introdutória da história da agricultura
e sua sustentabilidade. Como parte do diagnóstico, levantou-se a problemática do
uso de agrotóxicos nas culturas e os impactos na saúde humana e ambiental, assim
como as questões que norteiam a dieta do brasileiro. A partir do levantamento
bibliográfico, evidenciou-se um modelo possível e real de agricultura sustentável em
Cuba, assim como os resultados apresentados devido ao reflexo do cardápio do
brasileiro versus sua forma de produção com uso intensivo de agrotóxicos, resultado
este que evidenciou diversas culturas in natura contaminadas.
Após todas estas discussões, uma proposta sobre a importância de como
fazer uma agricultura sustentável é apresentada.
Portanto, as conclusões desta pesquisa sobre os processos agrícolas
começam por evidenciar uma profunda modificação em que a agricultura vem
passando desde sua concepção, quando seu objetivo era suprir apenas as
necessidades biológicas do homem para uma agricultura que proporciona maior
variedade e quantidade de alimentos em sua mesa, uma crença do homem
moderno.
Esta transformação tem relação direta com a mudança que o mundo vem
sofrendo, hoje muito mais interligado e voltado ao consumo oferecendo, portanto,
um

mistura

de

variedades

de

alimentos

disponíveis

para

consumo

e,

consequentemente, exigindo maior quantidade de alimento disponível e alta
produtividade, para garantir além da entrega, manter-se competitivo em um negócio
rentável.
Ter um empreendimento que gere retorno financeiro é importante para
manter-se neste mundo globalizado, mas a terra não cresce e repõe seus recursos
na mesma proporção começando a partir de então, os impactos negativos deste
processo.
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A agricultura moderna faz uso da monocultura e processos cada vez mais
mecanizados, utilizando insumos químicos para fertilizar o solo e combater as
pragas, tudo isto para gerar o alimento na quantidade desejada e nas condições
para manter-se competitivo neste mercado, optando muitas vezes pelo cultivo de
alimentos que não são, necessariamente, fundamentais à nutrição biológica
humana.
Estas culturas são altamente valorizadas no mercado global e, tendo como
exemplo a monocultura de soja, a primeira maior produção brasileira, fortemente
mecanizada e muito valorizada no mercado mundial, tem como impactos em seu
cultivo o desequilíbrio da biodiversidade local com o desmatamento do Cerrado, um
importante bioma brasileiro que está ameaçado e, a grande utilização de agrotóxicos
em seu cultivo. Os produtos provenientes vão desde o processamento em alimentos
como a produção de ração animal.
Pode-se citar também o caso do milho, segunda maior produção brasileira,
que além de exportado tem grande utilização interna para fabricar ração animal e
cana de açúcar, que é utilizada para produção e exportação de açúcar e etanol.
Com os impactos gerados pela agricultura moderna e com alguns objetivos
não direcionados à produção de alimentos, muito se tem discutido sobre alternativas
com o cultivo de uma agricultura sustentável para garantir que as gerações futuras
tenham alimentos disponíveis para sua sobrevivência.
Os resultados apresentados para as culturas monitoradas no programa PARA
da Anvisa são preocupantes do ponto de vista ambiental e da segurança alimentar,
evidenciando mais uma vez a suma importância de se fazer um sistema agrícola
diferenciado.
Quanto à dieta básica do brasileiro, um ponto que também preocupa é a
redução de alimentos considerados nutritivos no cardápio do brasileiro pelo aumento
de alimentos ricos em energia e gorduras como os processados, alimentos estes
mais rápidos e de fácil preparo, fazendo jus ao modo de vida da sociedade atual,
direcionando assim o alimento a ser cultivado.
Algumas diretrizes foram propostas de como desenvolver esta agricultura
sustentável e quais seus requisitos necessários, baseados na dieta do brasileiro que
por sua vez, também é norteada não pela questão nutritiva, mas sim, pelo modo de
vida levado pela sociedade atual, que impacta diretamente na decisão de como esse
cultivo será realizado.
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Estas diretrizes corroboram no sentido de envolver os aspectos sociais,
ambientais e econômicos para que este processo torne-se um ciclo, e discuta,
sobretudo, a importância da agricultura familiar neste novo modelo estando
devidamente justificado pelo fato de que esta agricultura tem participação efetiva na
disponibilização dos alimentos in natura presentes na mesa da população.
Ainda sobre o agricultor familiar, é fundamental investir em sua educação
como potencial transformador, pois muitas vezes, não sabe que o modelo que usa
para cultivar o alimento além de trazer riscos à sua saúde e de sua família, nem
sempre pode ser o mais rentável. Estes pequenos agricultores pela importância que
têm na economia do país, precisam cada vez mais de incentivos do governo para
manter-se neste mercado assim como os grandes agricultores que já se mantêm,
pois têm suas culturas e raízes no campo e devem aplicar seus conhecimentos no
ambiente rural.
É importante destacar, que nesta dissertação, apresenta-se o caso verídico
de um país que aproveitou a crise para modificar a forma como o alimento chegaria
à mesa da população, Cuba, que investiu em políticas públicas e na educação para
transformar a agricultura do país, modelo este que tem ajustes a realizar, mas que
de fato é inovador e audacioso podendo ser um grande exemplo de evidência e
possibilidade de se fazer este tipo de agricultura.
Portanto, para que esta agricultura exista, é fundamental uma mudança de
comportamento da sociedade, que dita o consumo do país, pois mesmo com as
inúmeras

propostas

discutidas

nesta

dissertação,

sem

a

mudança

de

comportamento da sociedade que pode mover e direcionar o comportamento do
mercado, além de políticas públicas que invistam na educação do país, será um
desafio colocar em prática esta alternativa tão importante para a sociedade.
Finalmente, pode-se considerar que a pesquisa realizada demonstrou-se
válida na elaboração de um modelo conceitual sobre agricultura sustentável, e que
poderá ser utilizada como ferramenta no processo de gestão sustentável para uma
política agrícola e para uma propriedade rural que tenha a intenção de ser
sustentável.
Para os próximos trabalhos, sugere-se como uma análise mais detalhada, as
culturas que servem diretamente como insumos para produtos processados e que
têm grande impacto em seu processo, uma vez que ocupam grandes áreas para
cultivo e utilizam muito agrotóxico.

97

REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Monografias autorizadas.
Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Agrotoxicos+e+T
oxicologia/Assuntos+de+Interesse/Monografias+de+Agrotoxicos/Monografias>.
Acesso em: 2 fev. 2012a.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Pesquisa em legislação.
Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/legislacao>.
Acesso em: 5 mar. 2012b.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Análise de
Resíduos e Agrotóxicos em Alimentos. Relatório PARA 2001 a 2007. Brasília:
Anvisa, 2008. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/587f64804745787985d4d53fbc4c6735/
relatorio+2001+2007.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 3 fev. 2012.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Análise de
Resíduos e Agrotóxicos em Alimentos. Nota Técnica para divulgação dos
resultados do PARA 2008. Brasília: Anvisa, 2009. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3989428047457d5189a7dd3fbc4c6735
/nota+tecnica+-+resultados+para+2008.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 3 fev.
2012.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Análise de
Resíduos e Agrotóxicos em Alimentos. Relatório PARA 2009. Brasília: Anvisa,
2010. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/8ef32a80481aa03d85989570623c4ce6
/RELATORIO_PARA_2009.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 3 fev. 2012.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Análise de
Resíduos e Agrotóxicos em Alimentos. Relatório PARA 2010. Brasília: Anvisa,
2011. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/b380fe004965d38ab6abf74ed75891ae/
Relat%C3%B3rio+PARA+2010+-Vers%C3%A3o+Final.pdf?MOD=AJPERES>.
Acesso em: 3 fev. 2012.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC n°119 de 19
de maio 2003. Diário Oficial da União, Brasília, 22 maio 2003.
ALIER, J. M. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Ed.
Furb, 1998. 402p.
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável.
Guaíba: Agropecuária, 2002. 592p.

98

ALTIERI, M.; NICHOLLS, C. I. Teoría y práctica para una agricultura
sustentable. México: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
2000.
ARÃO, I. R. Percepção por trabalhadores rurais dos municípios de Rio Verde e
Catalão de riscos ambientais e à saúde em relação a defensivos agrícolas.
2009. 162f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de Goiás, Goiânia,
2009.
ARRUDA, B. K. G. Alimentação e nutrição no Brasil: percepções do passado
para transformação do presente. Recife: Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira, 2008.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA. Um Alerta sobre os Impactos
dos Agrotóxicos na Saúde. Parte 1: Agrotóxicos, Segurança Alimentar, Saúde.
Dossiê Abrasco. Rio de Janeiro, Abrasco, 2012. Disponível em:
<http://www.cfn.org.br/eficiente/repositorio/Artigos/405.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2012.
BAUMGARTNER, S.; QUAAS, M. F. What is Sustainability Economics? Ecological
Economics, Boston University, v. 69, n. 3, p. 445-450, Jan. 2010.
BRASIL. Decreto lei nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 8 jan. 2002.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>.
Acesso em: 10 nov. 2011.
BRASIL. Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas
sobre alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, 21 out. 1969.
BRASIL. Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a
formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares
rurais. Diário Oficial da União, Brasília, 25 jul. 2006.
CARMO, M. S. (Re)Estruturação do Sistema Agroalimentar no Brasil: a
diversificação da demanda e a flexibilidade da oferta. São Paulo: IEA, 1996. 256p.
(Coleção Estudos Agrícolas, 5).
CARMO, M. S. A produção familiar o locus ideal da agricultura sustentável.
Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 45, t. 1, p.1-15, 1998.

99

CARRARO, G. Agrotóxico e meio ambiente: uma proposta de ensino de ciências
e química. 1997. 95f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1997.
CARSON, R. Primavera silenciosa. 2. ed. São Paulo: Editora Melhoramentos,
1962. 305p.
CAVALCANTI, C. O que é economia ecológica: resgate de uma perspectiva.
Boletim da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, n.20, p. 3-26, jan.-abr.
2009.
CHIARAVALOTTI, R. M.; PÁDUA, C. V. Escolhas sustentáveis: discutindo
biodiversidade, uso da terra, água e aquecimento global. São Paulo: Urbana, 2011.
160p.
CLARO, R. M. Influência da renda familiar e dos preços dos alimentos sobre a
composição da dieta consumida nos domicílios brasileiros. 2010. 125f. Tese
(Doutorado) – Nutrição em Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
DAROLT, M. R. Agricultura Orgânica: inventando o futuro. Londrina: IAPAR,
2002, 250p.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Learn the Issues - Pesticide
Program. Washington: EPA, 2012. Disponível em:
<http://www.epa.gov/pesticides/about/index.htm>. Acesso em: 09 abr. 2012.
ESPÍNDOLA, E. A. Análise da percepção de risco do uso de agrotóxico em
áreas rurais: um estudo junto aos agricultores no município de Bom Repouso (MG).
2011. 155f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos,
2011.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: procesos ecológicos em agricultura sostenible.
Turrialba: Catie, 2002. 359p.
GOMES, A. L. C. Indicador da qualidade da alimentação em mulheres nos
diferentes estratos sociais. 2003. 73f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2003.
GONÇALVES, C. W. P. Os (des) caminhos do meio ambiente. 9. ed. São Paulo:
Contexto, 2001. 144p.
HESPANHOL, R. A. M. Perspectivas da agricultura sustentável no Brasil. Confins,
Revista Franco-Brasileira de Geografia, v.2, n.2, mar. 2008. Disponível em:
<http://confins.revues.org/2353>. Acesso em: 15 abr. 2012.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de
Orçamentos Familiares. Relatório de aquisição alimentar domiciliar per capita

100

anual, por Grandes Regiões, segundo os produtos no período de 2008/2009.
Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 282p. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_
aquisicao/default.shtm>. Acesso em: 07 mar. 2012.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de
Orçamentos Familiares. Relatório de aquisição alimentar domiciliar per capita
anual, por Grandes Regiões, segundo os produtos no período de 2002/2003.
Rio de Janeiro: IBGE, 2004. 251p. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2002aquisic
ao/default.shtm>. Acesso em: 07 mar. 2012.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção da
População. Projeção da População do Brasil por sexo e idade 1980-2050. Rio
de Janeiro: IBGE, 2008. 93p. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/de
fault.shtm>. Acesso em: 01 set. 2012.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Desenvolvimento
sustentável, economia verde e Rio + 20. Brasília: IPEA, 2012. 109p. (Relatório
de Pesquisa).
LEVY, R. B. et al. Distribuição regional e socioeconômica da disponibilidade
domiciliar de alimentos no Brasil em 2008-2009. Revista Saúde Pública, São
Paulo, v.1, n.46, p. 6-15, ago. 2011.
LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. Rio
de Janeiro: Assessoria e Serviços em Projetos de Agricultura Alternativa, 2011.
190p.
MARQUES, J. F.; SKORUPA, L. A.; FERRAZ, J. M. G. Indicadores de
sustentabilidade em agrossistemas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2003.
MCNEELY, A. J.; SCHERR, S. J. Ecoagricultura: alimentação do mundo e
biodiversidade. São Paulo: Editora Senac, 2009.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Vegetal.
Brasília: MAPA, 2012. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal>.
Acesso em: 1 set. 2012.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Censo Agropecuário 2006.
Brasília: MDA, 2009. Disponível em: <http://www.mda.gov.br/portal/>. Acesso em: 1
set. 2012.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Plano Safra da Agricultura
Familiar 2012/2013. Brasília: MDA, 2012. Disponível em :
<http://www.mda.gov.br/plano-safra/arquivos/view/Cartilha_Plano_Safra.pdf>.
Acesso em: 1 set. 2012.

101

MOLINA, D. Seminário volta a discutir mercado de agrotóxicos em 2012. Noticias
da Anvisa, 11 abr. 2012. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/men
u++noticias+anos/2012+noticias/seminario+volta+a+discutir+mercado+de+agrotoxicos
+em+2012>. Acesso em: 5 ago. 2012.
MONDINI, L. et al. Evolução dos preços de alimentos em São Paulo, Brasil, 19802009: considerações sobre o acesso à alimentação saudável. Informações
Econômicas, São Paulo, v.42, n.2, p. 1-9, mar./abr. 2012.
MONDINI, L.; MONTEIRO, C. A. Mudanças no padrão de alimentação. In:
MONTEIRO, C. A. (Org.). Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução
do país e suas doenças. São Paulo: HUCITEC, NUPENS/USP, 1995. Cap. 4, p.7989.
MOREIRA, R. M.; CARMO, M. S. Agroecologia na construção do desenvolvimento
rural sustentável. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v.51, n.2, p. 1-20, jul./dez.
2004.
OGA, S.; CAMARGO, M. M. A.; BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de
toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2008.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. Manual de vigilância da saúde
de populações expostas a agrotóxicos. Brasília: OPAS/OMS, 1996. 72p.
PAULUS, G. Do padrão moderno à agricultura alternativa: possibilidade de
transição. 1999. 185f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 1999.
PELAEZ, V. Mercado e Regulação de Agrotóxicos. Brasília: ANVISA/UFPR,
2010. Disponível em
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c4bdf280474591ae99b1dd3fbc4c6735/
estudo_monitoramento.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 5 ago. 2012.
PELAEZ, V.; TERRA, F. H. B.; SILVA, L. R. A regulamentação dos agrotóxicos no
Brasil: entre o poder de mercado e a defesa da saúde e do meio ambiente. Revista
de Economia, v.36, n.1, p.27-48, jan./abr. 2010.
PERES, F. É veneno ou é remédio. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999.
PERES, F.; MOREIRA, J. C. Saúde e ambiente em sua relação com consumo de
agrotóxicos em um pólo agrícola do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de
Saúde Publica, Rio de Janeiro, v.23, Supl. 4, p.612-621, 2007.
PEREZ, F. et. al. Desafios ao estudo da contaminação humana e ambiental por
agrotóxicos. Ciência & Saúde Coletiva, v.10, Supl. p.27-35, 2005.

102

PORTAL DO PLANALTO. Pesquisa em legislação. Disponível em:
<http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao>. Acesso em: 5 mar. 2012.
PRIMAVESI, A. Agroecologia: ecosfera, tecnosfera e agricultura. São Paulo:
Nobel, 1997.
REIJNTJES, C. Agricultura para o futuro: uma introdução à agricultura
sustentável e de baixo uso de insumos externos. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1994.
ROSSET, P. A revolução está ficando verde. Rio de Janeiro: AS-PTA; Ijuí: Unijuí,
1995. 110p.
SILVA, L. A. B. Análise de agroecossistemas em uma perspectiva de
sustentabilidade: um estudo de sistemas de cultivo de pêssego na região da
encosta superior do Nordeste do Rio Grande do Sul. 1998. 93f. Dissertação
(Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES TÓXICO FARMACOLÓGICAS.
Fundação Oswaldo Cruz. Registro de intoxicações - dados nacionais 2009. Rio
de Janeiro: Fiocruz, 2011. Disponível em:
<http://www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=349>. Acesso
em: 29 abr. 2012.
SOBREIRA, A. E. G.; ADISSI, P. J. Agrotóxicos: falsas premissas e debates.
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.8, n.4, p.985-990, set. 2003.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ECOLÓGICA. O que é a economia
ecológica. Brasília: Campus Universitário Darcy Ribeiro, 2012. Disponível em:
<http://www.ecoeco.org.br/sobre/a-ecoeco>. Acesso em: 1 set. 2012.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA. Instituto Adolfo Lutz completa
70 anos de combate a epidemias. São Paulo: SBI, 2010. Disponível em:
<http://www.infectologia.org.br/default.asp?site_Acao=mostraPagina&paginaId=134&
mNoti_Acao=mostraNoticia&noticiaId=21533>. Acesso em: 8 mar. 2012.
SOUZA, F. C. S. Repensando a agricultura: o enfoque da sustentabilidade como
padrão alternativo à agricultura moderna.
Holos - Revista de Divulgação
Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, p.1-14, out. 2004.
WRIGHT, J. A. Transição agroecológica na agricultura cubana. Revista
Agriculturas, v.3, n.3, p.1-6, out. 2006.

103

APÊNDICE A - Principais legislações federais sobre o uso de agrotóxicos

Nesse Apêndice A, estão representadas as principais legislações no âmbito
federal sobre o uso de agrotóxicos nas culturas cultivadas.

Legislações no Âmbito
Federal

Conteúdo

Constituição Federal – incisos
VI, VII e VIII do art. 23; artigo
225 e inciso V e art. 196.

Art. 23 – É competência da União, dos Estados, do Distrito Federal
e Municípios:
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar;
Art. 225 – Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo para as presentes e futuras gerações;

Lei n° 7802 de 11/07/1989,
alterado pela Lei n° 9974 de
06/06/2000 e pelo Decreto
4074 de 04/01/2002.

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente;
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 3 - Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com
definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos,
exportados, importados, comercializados e utilizados, se
previamente registrados em órgão federal, de acordo com as
diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura:
§ IV - Quando organizações internacionais responsáveis pela
saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja
membro integrante ou signatário de acordos e convênios,
alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos,
seus componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar
imediatas providências, sob pena de responsabilidade;
§ V - O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e
afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o
meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a
daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os
parâmetros fixados na regulamentação desta Lei;
§ VI - Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e
afins:
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para
desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus
resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à
saúde pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;
c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou
mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da comunidade científica;
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d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho
reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências
atualizadas na comunidade científica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes
de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo
critérios técnicos e científicos atualizados;
f) cujas características causem danos ao meio ambiente.

Lei n° 9294 de 15/07/1996,
regulamentada pelo Decreto
n° 2018 de 01/10/1996
Resolução RDC n°216 de
15/12/2006

Resolução RDC n°119 de
19/05/2003
Portaria n° 121 de 09/10/1997

Art. 7 - Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o
território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir
rótulos próprios e bulas, redigidos em português, que contenham,
entre outros, os seguintes dados:
Inciso I - indicações para a identificação do produto,
compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a
percentagem total dos ingredientes inertes que contém;
c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, que a
embalagem contém, expressa em unidades de peso ou volume,
conforme o caso;
g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicológica do produto;
Inciso II - instruções para utilização, que compreendam:
b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá
transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a
semeadura ou plantação, e a semeadura ou plantação do cultivo
seguinte, conforme o caso;
c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras:
a indicação de onde ou sobre o que deve ser aplicado; o nome
comum da praga ou enfermidade que se pode com ele combater
ou os efeitos que se pode obter; a época em que a aplicação deve
ser feita; o número de aplicações e o espaçamento entre elas se
for o caso, as doses e os limites de sua utilização.
Inciso III: informações relativas aos perigos potenciais,
compreendidos:
a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos
animais e sobre o meio ambiente;
b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou
manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e
meio ambiente;
c) símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de
acordo com a classificação toxicológica do produto;
d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de
alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para os
médicos.
Dispõe sobre as restrições ao uso e a propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcóolicas, medicamentos e defensivos
agrícolas, nos termos do par. 4º do art. 220 da constituição federal.
Dispõe sobre os estudos de resíduos de agrotóxicos e afins, em
produtos de origem vegetal e cogumelos in natura, apresentados
pelos requerentes e titulares do registro, deverão obedecer ao
disposto nesta Resolução.
Cria o Programa de Analise de Resíduos de Agrotóxicos em
Alimentos - PARA.
Considera que o uso de produtos semioquímicos (feromônio,
alomônio e cairomônio) é indispensável na adoção de práticas de
manejo integrado de pragas na agricultura reduzindo o consumo
de agrotóxicos.
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Portaria n° 95 de 31/07/1996

Portaria n° 160 de 31/12/1996

Portaria n° 93 de 30/05/1994

Portaria n° 03 de 16/01/1992

Portaria n° 14 de 24/01/1992

Instrução Normativa n° 2 de
03/01/2008

Institui o cadastro de estabelecimentos registrados, formuladores,
fabricantes, exportadores e importadores de agrotóxicos, seus
componentes e afins.
Dispõe que, para efeito de obtenção de registro e reavaliação
técnica de agrotóxicos, seus componentes e afins, e em
complementação às Portarias nº 45, de 10 de dezembro de 1994 e
nº 84 de nove de maio de 1994, o requerente deverá fornecer ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento as seguintes
informações adicionais no relatório técnico I.
Dispõe sobre as recomendações técnicas aprovadas para
rotulagem deverão estar contidas na bula e no rótulo de
embalagem unitária, conforme legislação vigente.
Ratifica os termos das "Diretrizes e orientações referentes à
autorização de registros, renovação de registro e extensão de uso
de produtos agrotóxicos e afins - nº 1, de 9 de dezembro de 1991.
Considera a necessidade de estabelecer normas para a avaliação
toxicológica preliminar dos produtos agrotóxicos e afins destinados
à pesquisa e experimentação.
Aprova as normas de trabalho da aviação agrícola, em
conformidade com os padrões técnicos operacionais e de
segurança para aeronaves agrícolas, pistas de pouso,
equipamentos, produtos químicos, operadores aeroagrícolas e
entidades de ensino, objetivando a proteção às pessoas, bens e ao
meio ambiente, por meio da redução de riscos oriundos do
emprego de produtos de defesa agropecuária, e ainda os modelos
constantes dos Anexos I, II, III, IV, V e VI.
Art. 10. Para o efeito de segurança operacional, a aplicação
aeroagrícola fica restrita à área a ser tratada, observando as
seguintes regras:
§ I - não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas
situadas a uma distância mínima de:
a) quinhentos metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de
mananciais de captação de água para abastecimento de
população;
b) duzentos e cinqüenta metros de mananciais de água, moradias
isoladas e agrupamentos de animais;
§ II - nas aplicações realizadas próximas às culturas susceptíveis,
os danos serão de inteira responsabilidade da empresa aplicadora;
§ III - no caso da aplicação aérea de fertilizantes e sementes, em
áreas situadas à distância inferior a quinhentos metros de
moradias, o aplicador fica obrigado a comunicar previamente aos
moradores da área;
§ IV - não é permitida a aplicação aérea de fertilizantes e
sementes, em mistura com agrotóxicos, em áreas situadas nas
distâncias previstas no inciso I, deste artigo;
§ V - as aeronaves agrícolas, que contenham produtos químicos,
ficam proibidas de sobrevoar as áreas povoadas, moradias e os
agrupamentos humanos, ressalvados os casos de controle de
vetores, observadas as normas legais pertinentes;

Quadro 9 – Compilação das principais legislações federais sobre o uso de agrotóxicos
Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012b); Portal do Planalto (2012); Londres
(2011)
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APÊNDICE B - Principais legislações dos estados e municípios referentes ao uso de
agrotóxicos.
Já no Apêndice B, tem-se as principais legislações regidas pelos estados e
municípios do território nacional referentes ao uso de agrotóxicos.

Legislações no Âmbito
Estadual/Municipal

Conteúdo

Lei n° 7747/1982 e regulamentada pelo
Decreto 32845/88 do Rio Grande do Sul;
Lei n° 5760/98 e regulamentada pelo Decreto
024-R/2000 do Espírito Santo.
Lei n° 11069/1998 alterada pela Lei
n°15120/2010 de Santa Catarina.

Proíbe o registro do agrotóxico cujo princípio ativo
tenha sido banido em seu país de origem.

Lei n° 414/1993 alterada
n°2124/1998 do Distrito Federal.

pela

Lei

Lei n° 12298/1993 e regulamentada pelo
Decreto 23705/1995 do Ceará.

Lei n° 5622/2009 e regulamentada pelo
Decreto 23705/1995 do Rio de Janeiro.

Lei n° 1728/1997 do Distrito Federal;
Lei n° 12228/1993 do Ceará;
Lei n° 6455/1993 da Bahia;
Lei n° 1116/1994 do Acre.
Lei n° 414/1993 do Distrito Federal;
Lei n° 1116/1994 do Acre.

Semelhante às leis do RS e ES, porém proíbe a
comercialização de qualquer produto que tenha sido
tratado com essa substância.
Proíbe a aplicação de agrotóxicos, seus
componentes e afins, por via aérea ou por meio de
pivô central, em face das características de
ocupação do solo e das peculiaridades do solo do
Distrito Federal, salvo em casos excepcionais,
considerando a extensão da área e o tipo e a
quantidade da praga, com utilização exclusiva de
agrotóxicos, das classes III e IV, devidamente
justificada (...).
As aplicações de agrotóxicos, seus componentes e
afins, por via aérea ou por equipamentos potentes,
tais como atomizadores, canhões e equipamentos
congêneres, ficam proibidos em áreas situadas a
uma distância mínima de 500 metros de povoação,
de mananciais de água, de residências isoladas, de
agrupamentos de animais e de culturas susceptíveis
à fitotoxidez.
Proíbe a utilização, produção, distribuição e
comercialização do agrotóxico endossulfan, que
pela Resolução da Anvisa, RDC n° 28/2010
determinou sua proibição gradativa e, sua proibição
total em 2013.
Proíbe a comercialização e a utilização de
agrotóxicos organomercuriais e organoclorados.
Para os estados do Ceará, Bahia e Acre, existem
exceções "em casos excepcionais", a serem
definidos pelo órgão estadual competente.
Proíbe a instalação de indústrias químicas de
agrotóxicos, seus componentes e afins, em face de
sua localização e de suas condições ambientais
única, como vertedouro continental e divisor de
águas que abriga nascente das três maiores bacias
hidrográficas da América Latina;
Proíbe a instalação de estabelecimentos que
comercializem,
armazenem
ou
manipulem
agrotóxicos, seus componentes e afins, em setores
residenciais ou mistos.
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Lei n° 414/1993 do Distrito Federal;

Lei Estadual n° 2951/2004 e regulamentada
pelo
Decreto 12059/2006 do Mato Grosso do Sul.

Decreto n° 3876/1984 do Paraná.

Lei n° 5960/1998 e regulamentada pelo
Decreto 024-R/2000 do Espírito Santo;
Lei n° 414/1993 do Distrito Federal;

Lei n° 1116/1994 do Acre.

Lei n° 7747/1987 do Rio Grande do Sul;
Lei n° 7827/1983 do Paraná.

Lei n° 4002/1984 de São Paulo.

Lei n° 12228/1993 do Ceará.

Estabelece que o empregador ou o contratante de
trabalhadores rurais serão corresponsáveis na
ocorrência de intoxicação humana ou animal,
provocada por agrotóxicos, seus componentes e
afins, fertilizantes ou corretivos.
Determina que compete à Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos analisar resíduos de
produtos aplicados ou utilizado em determinados
ambientes, inclusive avaliando seus impactos
negativos.
Determina que compete à Secretaria de Saúde e
Bem-Estar Social realizar a amostragem de
alimentos para determinação analítica de resíduos
remanescentes de agrotóxicos e/ou biocidas, e que
compete à Secretaria do Estado do Interior realizar
amostragem de ar, água e solo para determinação
analítica de resíduos remanescentes de agrotóxicos
e/ou biocidas e outros poluentes diversos.
Estabelece que à Secretaria da Saúde deve realizar
estudos epidemiológicos para identificação de
problemas de saúde ocupacional daqueles que
manipulam
produtos
agrotóxicos,
seus
componentes e afins.
Compete ao órgão ambiental de agricultura
incentivar, em conjunto com os demais órgãos
envolvidos, a pesquisa e desenvolvimento de
produtos e processos que visem à substituição de
agrotóxicos, seus componentes e afins, efetiva ou
potencialmente perigosos à saúde ambiental por
mecanismos de controle sadios, bem como
estabelecer normas de controle e fiscalização
desses produtos.
Estabelece que suas Assembléias Legislativas
solicitem, às expensas do Poder Legislativo,
análises químicas, físicas e biológicas para detectar
contaminação no solo, água, alimentos, animais e
vegetais por quaisquer substâncias poluentes.
Concluídas as análises, os técnicos deverão
elaborar laudos periciais indicando, se possível, as
medidas necessárias para coibir a contaminação
eventualmente identificada.
Tem semelhança com a lei do RS e AC, porém de
forma vaga, estabelece que com os resultados, o
Secretário da Agricultura deve tomar as
providências legais.
Estabelece
que
quando
Organizações
Internacionais,
responsáveis
pela
saúde,
alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil
seja membro integrante ou signatário de acordos ou
convênios,
alertarem
para
riscos
ou
desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus
componentes e afins, caberá ao COEMA suspender
imediatamente o uso, a comercialização e o
transporte no Estado.
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Lei n° 6455/1993 da Bahia;
Lei n° 8521/2006 do Maranhão;
Lei n° 1116/1994 do Acre.

Lei n° 2951/2004 do Mato Grosso do Sul;
Lei n° 224/1990 do Tocantins.

Lei n° 414/1993 do Distrito Federal;
Lei n° 12228/1993 do Ceará.

Lei n° 4002/1984 de São Paulo.

Decreto n° 3876/1984 e regulamentado pelo
Decreto n° 6107/2012 do Paraná.

Lei n° 1287/2002 do município de Anchieta,
Santa Catarina

Determina sempre que um agrotóxico seja objeto de
alerta sobre riscos por parte de organizações
internacionais das quais o Brasil seja integrante ou
signatário de acordos ou convênios, caberá aos
órgãos
estaduais
cadastrantes
avaliar
imediatamente os problemas e informações
apresentadas, sob pena de responsabilidade.
Semelhante às leis da BA, MA e AC, porém
determina que os cadastros de produtos devem ser
revistos sempre que seus registros forem
impugnados ou cancelados por outro estado.
Determina que os agrotóxicos determinados pela
Anvisa como classe I (extremamente tóxico) ou
classe II (altamente tóxico) somente poderão ser
usados com a presença no local da aplicação, de
profissional legalmente habilitado.
Estabelece que os produtos determinados pela
Anvisa como classe I (extremamente tóxico) ou
classe II (altamente tóxico) somente poderão ser
aplicados por profissionais treinados pela Secretaria
de Agricultura, Saúde e Trabalho.
Institui no estado o SIAGRO - Sistema de
Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos e determina que todos os estabelecimentos que
comercializam agrotóxicos ficam obrigados a
encaminhar à Secretaria Estadual de Agricultura, no
primeiro dia útil de cada semana, as informações
constantes nas receitas agronômicas apresentadas
pelos componentes de agrotóxicos.
Proíbe o uso de herbicidas que contenham o
princípio ativo 2,4-D, classe I (extremamente tóxico)
conforme estabelecido pela Anvisa.

Quadro 10 – Compilação das principais legislações estaduais e municipais sobre o uso de
agrotóxicos
Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012b); Londres (2011)
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APÊNDICE C – Culturas contaminadas dos anos de 2009 e 2010

No Apêndice C, tem-se os resultados tabelados das culturas contaminadas por agrotóxicos referentes ao uso de agrotóxicos e
separados por estados e regiões do Brasil.
Tabela 4 – Culturas contaminadas dos anos de 2009 e 2010
2009/2010

continua
Cultura
Abacaxi
Alface
Arroz
Banana
Batata
Beterraba
Cebola
Cenoura
Couve
Feijão
Laranja

Ano
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010

AC
33
0
75
67
14
0
0

AM
20
60
75
100
0
0
0

AP
Não
Não
60
80
0
20
0

Norte
PA
0
25
43
67
50
17
0

0
0
28
50
14
0
0
50
50
67
14
0
17
17

14
0
37
50
0
0
28
40
33
67
0
0
20
0

0
0
43
40
0
0
50
60
Não
17
0
0
0
0

0
0
71
67
28
0
43
17
17
33
0
17
0
0

RO
28
25
67
40
0
0
0

RR
33
0
0
Não
57
50
0

TO
14
50
20
50
43
17
0

0
0
43
40
14
0
43
40
83
17
14
33
0
0

17
0
60
33
33
0
40
40
Não
0
0
17
0
33

0
0
14
17
28
0
0
83
20
0
0
0
17
33

ES
71
0
57
83
43
0
14

Sudeste
MG
28
50
14
50
28
17
0

RJ
17
60
86
100
17
17
0

0
0
0
0
0
0
43
50
28
17
0
0
0
17

0
0
43
0
43
0
43
67
50
33
0
0
33
67

0
0
28
17
0
0
14
80
83
50
0
0
17
33

PR
86
50
28
50
14
17
14

Sul
RS
14
17
43
50
14
0
0

SC
43
17
0
50
43
17
14

DF
28
75
50
33
0
17
0

0
0
43
40
14
17
28
17
43
17
0
0
43
33

0
0
57
0
14
0
14
60
28
50
0
0
0
17

0
0
28
33
0
17
28
33
50
67
0
17
33
0

0
0
28
33
0
0
28
67
67
33
0
0
0
17

Centro-Oeste
GO
MS
57
57
67
20
0
83
40
100
57
28
0
0
0
0
0
0
14
40
20
0
14
50
83
33
0
17
33
20

0
0
14
50
17
20
14
40
40
17
0
17
0
33

MT
0
33
100
67
0
0
0
0
0
20
60
17
0
0
0
67
60
0
17
17
0

AL
0
33
0

0
17
20
25
20
0
0

BA
67
50
33
40
28
0
0

CE
43
0
20
50
17
0
0

MA
43
0
28
100
14
0
0

Nordeste
PE
60
83
33
0
43
0
14

0
0
86
0
17
0
33
50
0
0
0
0
0
0

0
0
14
33
20
0
14
17
67
17
0
20
0
0

0
0
28
33
28
0
14
50
17
50
0
20
0
0

0
0
14
33
71
0
33
50
40
33
0
0
0
0

PI
86
0
25
100
57
17
28

PB
33
33
0
20
43
0
0

RN
57
67
14
0
14
0
0

SE
83
0
33
20
14
0
0

0
0
14
20
20
0
0
60
100
17
14
0
0
0

0
0
14
60
0
0
17
75
50
40
0
0
0
0

0
0
28
33
0
0
28
67
14
0
0
0
14
0

0
0
28
50
0
0
50
83
25
40
14
0
0
0
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2009/2010

conclusão
Cultura

Maçã
Mamão
Manga
Morango
Pepino
Pimentão
Repolho
Tomate
Uva
Total

Ano

AC

AM

AP

Norte
PA

2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010

0
0
28
0
14
0
100
Não
50
50
86
100
43
17
33
17
71

0
0
0
50
20
0
75
Não
50
33
71
83
14
0
0
0
67

14
0
28
17
33
0
Não
Não
20
25
71
100
43
33
20
0
83

0
17
17
50
14
0
100
Não
50
83
87
100
28
0
17
0
71

0
0
14
17
0
0
83
Não
20
75
86
100
14
40
0
17
57

17
33
40
0
0
Não
Não
Não
0
0
33
50
33
20
0
0
67

0
0
0
33
14
0
60
67
67
50
71
83
14
0
17
0
57

0
0
57
17
14
0
0
40
57
67
86
100
14
0
17
33
71

0
0
28
50
28
0
50
60
67
83
71
100
0
0
0
20
57

17
17
43
50
0
0
57
70
83
83
62
100
25
0
0
0
43

32
26

26
27

28
25

32
29

28
25

30
20

22
26

29
26

29
34

30
39

RO

RR

TO

ES

Sudeste
MG

RJ

PR

Sul
RS

SC

DF

0
0
57
0
0
0
71
50
57
75
86
100
14
0
43
17
43

14
17
43
20
14
17
80
60
50
80
100
83
0
0
28
0
43

14
0
71
33
0
0
57
80
67
67
86
100
0
0
67
0
71

0
17
57
0
0
0
0
62,5
100
67
100
67
0
0
17
0
28

0
0
57
33
0
0
43
75
17
60
86
100
0
17
83
0
28

0
0
43
17
0
25
28
50
60
75
71
100
14
0
25
0
33

0
67
25
67
0
0
100
50
50
40
60
100
20
0
0
0
83

25
28

29
30

26
31

26
31

34
27
33
26
25
33
% de insatisfatórios

Centro-Oeste
GO
MS

Legenda
Não

Não monitorado
Análise não realizada

Fonte: Elaborado pela autora com dados Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2010; 2011)

MT

AL

0
0
25
100
60
80
0
20

18

BA

CE

Nordeste
MA
PE
PI

14
17
71
33
17
0
14
100
50
60
100
83
17
0
17
33
83

17
17
71
0
0
20
20
75
83
67
83
83
28
17
67
50
100

0
0
28
50
0
0
86
75
50
60
57
100
43
0
50
17
28

0
0
43
83
0
0
40
80
50
33
83
83
17
0
50
17
28

0
33
43
50
14
0
25
25
50
50
83
100
28
0
80
80
67

0
0
57
60
0
0
43
67
50
33
100
100
50
0
100
25
50

14
17
28
33
14
0
50
67
14
50
57
83
43
0
43
33
43

14
0
14
33
0
25
0
33
100
25
86
83
17
17
43
33
71

32
24

32
26

26
30

30
27

34
31

29
28

24
25

31
25

PB

RN

SE

17

