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RESUMO
Este trabalho consiste em uma análise sobre o processo de contaminação por
agrotóxicos no ambiente (água superficial e sedimento) e em alimentos (carne de peixe, de
bovino e de ovino) em municípios de grande produção agrícola de Mato Grosso, situados na
bacia do rio Juruena. O objetivo geral deste estudo foi analisar o uso de agrotóxicos na
produção agrícola e a contaminação ambiental e alimentar por agrotóxicos nos municípios de
Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio. Como referencial teórico-metodológico
utilizamos a Epidemiologia Crítica e a proposta de Vigilância aos Agrotóxicos. A pesquisa
contou com a participação da comunidade e de setores do Estado. Em cada município, uma
escola na zona urbana e uma na zona rural, participaram como base de apoio científico da
pesquisa. Utilizamos o banco de dados da estrutura fundiária e de produção agropecuária,
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram coletadas amostras
de água, sedimento e peixes de rios e córregos, e carne bovina e ovina nos municípios, para a
análise laboratorial de verificação de resíduos de agrotóxicos. Identificamos uma estrutura
fundiária concentradora de terra e riqueza, construída em um processo histórico oligárquico e
autoritário em Mato Grosso, formando a base da economia e da política nestes municípios. A
produção agrícola de soja, milho, algodão, girassol, cana-de-açúcar e feijão, e a pecuária
bovina extensiva são de imensas proporções e condicionam a dinâmica sócio-ecológicaespacial nestes territórios. O padrão de uso anual de milhões de litros de agrotóxicos nestas
grandes propriedades agrícolas foi caracterizado como ‘poluição química rural’ e como
‘exposição impositiva’ por agrotóxicos à população e ao ambiente. Dentre os processos
particulares de poluição química rural por agrotóxicos nos municípios, os maior relevância
identificados são as sementes transgênicas e o uso do glifosato, a emergência da lagarta
Helicoverpa armigera com a liberação do benzoato de emamectina, a liberação da soja e do
milho transgênico resistente ao 2,4-D e o elevado uso de inseticidas nas lavouras de algodão.
Das 18 amostras de água coletadas, em 07 amostras foram detectados resíduos do ingrediente
ativo atrazina (0,03-0,20 ppb). Das 17 amostras de sedimento coletadas, não houve detecção
de resíduos de agrotóxicos. Das 18 amostras de peixes analisados pela técnica multiresíduo,
02 foram detectados ingredientes ativos: uma amostra composta de Carás com flutriafol (3-10
ppb) e uma amostra de Trairão com atrazina (1,5-5 ppb). Nas 41 amostras de carne de bovinos
e ovinos coletadas não houve detecção de resíduos de agrotóxicos. Entendemos que as
detecções de atrazina na água e na carne de peixe e de flutriafol na carne de peixe, são

processos críticos para à saúde e o ambiente e indicam a contaminação de outros agrotóxicos
nos pontos de coleta. Sistematizamos a hipótese da ‘ceva’ e da ração para peixe, como uma
possível rota de poluição química rural por agrotóxico no sistema hídrico e no organismo de
peixes. Identificamos barreiras para o estudo da poluição química rural por agrotóxicos em
bovinos e ovinos, e descrevemos a o processo crítico do ‘convívio perigoso entre pecuárias e
lavouras agroquímicas’.

Palavras-chave: Agronegócio; Agrotóxicos; Poluição Ambiental; Peixes; Bovinos.

ABSTRACT

This work consists of an analysis of the contamination process by pesticides in the
environment (surface water and sediment) and in food (fish, beef and sheep meat) in
municipalities of large agricultural production in Mato Grosso state, located in the river basin
Juruena. The general objective of this study was to analyze the use of pesticides in
agricultural production and the environmental and food contamination by pesticides in the
municipalities of Campo Novo do Parecis, Sapezal and Campos de Júlio. As a theoreticalmethodological reference, we used the Critical Epidemiology and the Pesticides Surveillance
proposal. The research had the participation of the community and sectors of the State. In
each municipality, one school in the urban area and one in the rural area, participated as a
scientific basis for research. We used the database of the land structure and agricultural
production, made available by the Brazilian Institute of Geography and Statistics. Water,
sediment and fish samples from rivers and streams, and bovine and ovine meat were collected
in the municipalities, for the laboratory analysis of residue tests for pesticides. We have
identified a concentrator land ownership and wealth, built in an oligarchic and authoritarian
historical process in Mato Grosso, forming the basis of the economy and politics in these
municipalities. The agricultural production of soybeans, corn, cotton, sunflower, sugar cane
and beans, and extensive cattle raising are of immense proportions and condition socioecological-spatial dynamics in these territories. The standard annual usage of millions of liters
of pesticides in these large farms was characterized as 'rural chemical pollution' and as
'imposed exposition' by pesticides to the population and the environment. Among

the

particular processes of rural chemical pollution by pesticides in the municipalities, the most
significant identified are the transgenic seeds and the use of glyphosate, the emergence of the
Helicoverpa armigera caterpillar with the release of benzoate emamectin, the release of the
soybean and the resistant transgenic maize to 2,4-D and the high use of insecticides in cotton
crops. Of the 18 water samples collected, in 07 samples, residues of the active ingredient
atrazine (0.03-0.20 ppb) were detected. Of the 17 sediment samples collected, there was no
detection of pesticide residues. Of the 18 fish samples analyzed by the multiresidue technics,
02 active ingredients were detected: a sample composed of Carás with flutriafol (3-10 ppb)
and a sample of Trairão with atrazine (1,5-5 ppb). In the 41 samples of cattle and sheep meat
collected there was no detection of residues of pesticides. We understand that the detection of
atrazine in water and fish meat and flutriafol in fish meat are critical to health and the

environment and indicate the contamination of other pesticides at collection points. We
systematized the hypothesis of 'ceva' and ration for fish, as a possible route of rural chemical
pollution by pesticides in the water system and in the fish organism. We identify barriers to
the study of rural chemical pollution by pesticides in cattle and sheep, and describe the critical
process of 'dangerous interaction between livestock and crops agrochemical'.

Key-words: Agribusiness; Pesticides; Environmental Pollution; Fishes; Cattle.
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INTRODUÇÃO

O estudo presente nesta dissertação sobre O processo de poluição ambiental e
alimentar por agrotóxicos em municípios da bacia do rio Juruena, Mato Grosso, para
obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva, trata-se também de um trabalho de
contribuição para o projeto de pesquisa integrado, interdisciplinar e participativo, denominado
“Avaliação da Contaminação Ocupacional, Ambiental e em Alimentos por Agrotóxicos na
Bacia do Juruena (Campos de Júlio, Sapezal e Campos Novo do Parecis)” executado pelo
Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador (NEAST) do Instituto de Saúde
Coletiva (ISC) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), coordenado pelo Prof. Dr.
Wanderlei Antonio Pignati, em parceria com oito departamentos e quatro instituições
(Instituto de Saúde Coletiva/UFMT, Instituo de Ciência Exatas e da Terra/UFMT, Faculdade
de Nutrição/UFMT, Instituto de Ciências Humanas e Sociais/UFMT, Centro de Estudos em
Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana/Fundação Osvaldo Cruz, Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde/Fundação Osvaldo Cruz, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária/Meio

Ambiente

e

Laboratório

de

Análise

de

Resíduos

de

Pesticidas/Universidade Federal de Santa Maria), e congrega uma equipe multiprofissional de
20 pesquisadores (Anexo 01).
Esta pesquisa integrada surgiu da demanda apresentada ao NEAST/ISC/UFMT, no
início do ano de 2014, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) de Mato Grosso, por meio
da Procuradoria Regional do Trabalho 23ª Região (PRT 23ª Região), que na sua atuação
jurídica na região de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio (inseridos na bacia
do rio Juruena, sub-bacia do rio Tapajós e Amazonas), identificou como um dos principais
problemas de saúde dos trabalhadores dessa região à contaminação por agrotóxicos. Devido à
escassez de conhecimento sobre o uso agrícola de agrotóxicos e seus efeitos no ambiente, nos
alimentos e na saúde dos trabalhadores e da população em geral nesses municípios, o MPT
solicitou à UFMT e realização de uma pesquisa, para gerar informações e conhecimentos
mais precisos sobre a situação de saúde, trabalho e ambiente relacionado ao uso de
agrotóxicos nesse território. Em 24 de agosto de 2014, o MPT, a UFMT e a Fundação de
Apoio e Desenvolvimento da UFMT (Fundação UNISELVA), formalizaram um Acordo de
Cooperação Técnica, que definiu o apoio financeiro do MPT para o desenvolvimento da
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pesquisa e as responsabilidades e competências técnicas da UFMT na realização da pesquisa
demandada (Anexo 02).
Realizar uma avaliação dos impactos sócio-sanitários-ambientais advindos do uso de
agrotóxicos em territórios de grande produção agrícola no Cerrado e na Amazônia brasileira
envolve uma série de desafios científicos, pois o fenômeno a ser investigado ocorre em ampla
escala e é condicionado por um enlace de dimensões sociais, históricas, econômicas, políticas,
culturais, técnico-científicas e ecológicas.
A experiência de investigações científicas compromissadas com a promoção da saúde
dos povos nestes contextos complexos tem demonstrado que tal tarefa só tem condição de ser
realizada com uma equipe multiprofissional, interdisciplinar e/ou transdisciplinar e integrada,
com um referencial teórico-metodológico que contemple as abordagens qualitativas e
quantitativas e que dê conta da análise das diferentes dimensões da complexidade do objeto,
numa perspectiva que envolva ativamente as comunidades afetadas e chame a
responsabilidade do Estado e de todos os setores da sociedade civil envolvidos para a
resolução dos problemas encontrados (TAMBELLINI e CÂMARA, 1998; MINAYO, 2002;
AUGUSTO et al., 2005; BREILH, 2006; PIGNATI, 2007; RIGOTTO, 2011; PORTO, 2012;
CARNEIRO et al., 2015).
O campo de pesquisa sobre agrotóxicos tem se apresentado como uma arena científica
em disputa, onde estão inseridos pesquisadores de diferentes concepções científicas, políticas
e ideológicas. Assim como na epidemiologia clássica, estudos sobre agrotóxicos, geralmente
aqueles que se restringem ao campo da toxicologia e ecotoxicologia, estão permeados pela
concepção empírica-positivista, na qual produz uma redução da compreensão dos fenômenos
de contaminação por agrotóxicos apenas à discussão dos dados que aparecem nos
cromatógrafos.
O NEAST/ISC/UFMT acatou o desafio de conduzir a pesquisa proposta pelo MPT,
seguindo as orientações teórico-metodológicas do campo da Saúde Coletiva relativo aos
estudos sobre agrotóxicos, saúde, trabalho, alimento e meio ambiente. Todo o projeto de
pesquisa foi elaborado coletivamente pelo corpo de pesquisadores convidados e pelo MPT,
sendo homologada pela Pró-reitoria de Pesquisa (PROPEQ) da UFMT no dia 05 de setembro
de 2014 (Anexo 03) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFMT no dia 08
de fevereiro de 2015 (Anexo 07).
A partir de então iniciaram-se os trabalhados do grupo de pesquisa, dentre eles o
trabalho desta dissertação, que teve como Objetivo Geral:
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Analisar o uso de agrotóxicos na produção agrícola e a contaminação ambiental e
alimentar por agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio.

E teve como Objetivos Eespecíficos:


Analisar os dados da produção agrícola, da pecuária de bovinos e ovinos e do
consumo de agrotóxicos nos municípios estudados;



Analisar a contaminação por resíduos de agrotóxicos em amostras de água,
sedimento e peixes de rio e em carne bovina e de ovinos;

POR QUE INVESTIGAR A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E ALIMENTAR POR
AGROTÓXICOS EM MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JURUENA, MATO GROSSO?

A bacia do rio Juruena em Mato Grosso sustenta hoje uma das maiores regiões de
lavoura mecanizada químico-dependente do estado (Figura 1), na qual os municípios de
Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio são os que concentram maiores
produções de algodão, cana-de-açúcar, milho, soja, feijão e girassol da região (Tabela 1).
Figura 1 – Mapa do uso da terra no estado de Mato Grosso e na bacia do rio Juruena.

Fontes: EPE, 2010; IGBE, 2016.
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Tabela 1 – Classificação dos municípios de Mato Grosso quanto a área plantada (em
hectares) nas lavouras de algodão, cana-de-açúcar, milho, soja, feijão e girassol no ano de
2014, com destaque para os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de
Júlio.
Classificação Município

Algodão (ha)

Classificação Município

Cana-de-açúcar (ha)

1º

Sapezal

99.736

1º

Barra do Bugres

48.945

2º

Campo Verde

69.200

2º

Alto Taquari

43.350

3º

Diamantino

55.283

3º

Denise

34.235

4º

Campo Novo do Parecis

37.098

4º

Campo Novo do Parecis

32.420

5º

Primavera do Leste

33.970

5º

Nova Olímpia

21.218

6º

Campos de Júlio

26.225

6º

Jaciara

16.000

7º

Lucas do Rio Verde

21.780

7º

Campos de Júlio

14.000

8º

Dom Aquino

18.600

8º

Lambari D'Oeste

11.478

9º

Nova Mutum

18.545

9º

Tangará da Serra

11.342

10º

Santo Antônio do Leste

17.014

10º

Alto Araguaia

10.000

Classificação Município

Soja (ha)

Classificação Município

Milho (ha)

1º

Sorriso

371.800

1º

Sorriso

635.000

2º

Nova Mutum

175.150

2º

Nova Mutum

400.000

3º

Nova Ubiratã

162.000

3º

Campo Novo do Parecis

388.000

4º

Sapezal

147.000

4º

Sapezal

385.000

5º

Campo Novo do Parecis

145.000

5º

Nova Ubiratã

348.850

6º

Lucas do Rio Verde

142.000

6º

Diamantino

311.000

7º

Primavera do Leste

115.000

7º

Querência

305.200

8º

Campos de Júlio

99.181

8º

Lucas do Rio Verde

256.474

9º

Querência

96.455

9º

Primavera do Leste

251.500

10º

Campo Verde

95.760

10º

Canarana

213.503

Classificação Município

Feijão (ha)

Classificação Município

Girassol (ha)

1º

Sorriso

37.200

1º

Campo Novo do Parecis

2º

Primavera do Leste

33.080

2º

Brasnorte

8.500

3º

Nova Ubiratã

18.000

3º

Sapezal

7.485

4º

Lucas do Rio Verde

15.800

4º

Campos de Júlio

4.600

5º

Sapezal

10.363

5º

Tangará da Serra

3.680

6º

Campos de Júlio

10.016

6º

Diamantino

3.500

7º

Tapurah

6.850

7º

Querência

2.494

8º

Vera

6.830

8º

Nova Mutum

2.342

9º

Ipiranga do Norte

6.700

9º

Santa Rita do Trivelato

1.810

10º

Querência

4.850

10º

Santo Antônio do Leste

1.200

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

55.000
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No ano de 2014, no território do município de Sapezal houve a maior plantação de
algodão de Mato Grosso, a quarta maior plantação de milho e soja, a terceira maior plantação
de girassol e a quinta maior de feijão. Em Campo Novo do Parecis visualiza-se a quarta maior
plantação de algodão e cana-de-açúcar, a terceira maior plantação de soja, a quinta maior de
milho e a maior plantação de girassol de Mato Grosso. O município de Campos de Júlio
apresentou-se com a sexta maior área de plantação de algodão e feijão, a sétima maior
plantação de cana-de-açúcar, a oitava maior plantação de milho, a quarta maior plantação de
girassol, e quanto a plantação de soja, teve a 13ª maior área plantada, com 195 mil hectares
plantados em 2014 (IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014).
Nota-se que estas produções agrícolas presentes nos municípios sob estudo tratam-se
de imensas monoculturas mecanizadas químico-dependentes (Figura 2), que devastaram os
biomas locais e atualmente contaminam o ambiente e subtraem os nutrientes e a água do solo
para produzirem milhões de toneladas de commodities agrícolas (algodão, cana-de-açúcar,
milho, soja, feijão e girassol etc.), que serão exportadas a outros países, construindo nestes
territórios um cenário socioeconômico de acumulação de grandes riquezas para empresas
multinacionais de insumos e para empresários rurais, com a criação de diversos postos de
trabalho, de alta a baixíssima remuneração, muitos com condições de trabalho precários,
necessários para a manutenção deste modelo produtivo.
Figura 2 – Imagem de satélite dos municípios de Campos de Júlio, Sapezal e Campo Novo
do Parecis, MT.

Fonte: Google Earth, 2014.
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Deste modo, a grande produção agrícola moderna associada ao mercado financeiro
criou no território desses municípios um cenário sócio-ecológico particular, característico do
modelo produtivo do agronegócio, nos quais grandes riquezas convivem com um leque
interminável de injustiças, entre elas a concentração de terra e poder, a crescente degradação e
contaminação ambiental, desemprego e subemprego, acidentes de trabalho e as intoxicações
agudas e doenças crônicas oriundas do uso indiscriminado de agrotóxicos (PICOLI, 2005;
PIGNATTI, 2005; MORENO, 2007; PIGNATI, 2007).
Dentre todos estes processos degradantes à saúde e ao ambiente que ocorrem nos
municípios de grande produção agrícola mecanizada e químico-dependente, a cadeia de males
gerada pelos agrotóxicos tem sido apontada como o processo crítico de maior impacto à saúde
humana e ambiental e, portanto, de maior importância e atenção sanitária e ambiental para a
população e para os órgãos do Estado, de modo a garantir o direito constitucional de
prevenção de doenças, de promoção da saúde e conservação do meio ambiente saudável
(PIGNATI et al., 2007; AUGUSTO et al., 2012; BRASL, 1988).
O volume de agrotóxicos despejado na bacia do rio Juruena a cada safra, para garantir
a produtividade agrícola nestes territórios, é diretamente proporcional à área plantada das
grandes lavouras. Deste modo, se temos uma vastidão de plantações, temos também, em
contrapartida, milhares de toneladas de agrotóxicos sendo utilizados e contaminando os
próprios produtos ou alimentos produzidos, poluindo o solo, as águas, o ar, a biota e
intoxicando aguda e cronicamente os seres humanos (Tabela 2).
Tabela 2 – Consumo de agrotóxicos (litros de produto formulado) nos municípios de Campo
Novo do Parecis, Campos de Júlio e Sapezal MT.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

5.764.311

6.186.308

6.523.840

6.229.647

6.828.031

7.374.027

Campos de Júlio

2.707.060

3.217.111

3.319.060

3.674.295

4.004.726

4.123.195

Sapezal

7.516.704

7.134.822

7.576.979

7.885.325

8.742.240

9.240.106

15.988.076

16.538.241

17.419.879

17.789.268

19.574.997

20.737.328

Campo Novo do
Parecis

Total

Fonte: INDEA, 2012. Elaborado por Pignati, 2014.

Este quadro crítico para a saúde e o ambiente advindo do uso abundante de
agrotóxicos nas produções agrícolas é conhecido e reconhecido há décadas, de tal modo que
já existem recomendações variadas para a vigilância em saúde relacionadas aos agrotóxicos,
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especialmente às populações em condição de maior exposição-impositiva aos agrotóxicos
(OPAS, 1996; BRASIL, 2010; PARANÁ, 2013).
A Vigilância em Saúde (ambiental, sanitária, epidemiológica e do trabalhador) nos
municípios de grande produção agrícola de Mato Grosso, no que se trata do controle e
monitoramento do uso de agrotóxicos, é realizada de forma extremamente limitada. Entre os
motivos observados dessa omissão estão à escassez quantitativa e qualitativa de funcionários
da vigilância que saibam e possam fazer estudos sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde e
ambiente no município, inação por parte dos gestores, que em alguns casos são envolvidos
economicamente com a produção agrícola, coação das empresas agrícolas que temem
prejuízos caso tenham que se ajustar ás normas sanitárias e ambientais para maior proteção
contra a contaminação por agrotóxicos no ambiente e na população (NASRALA NETO et al.,
2014). Assim, esta situação cria um quadro de total desinformação do serviço de saúde e da
população dos municípios sobre o grau de contaminação e os possíveis impactos à saúde e ao
ambiente gerado pela imensa quantidade de agrotóxicos pulverizados nestes municípios,
impossibilitando qualquer medida de previsão e mitigação dos impactos gerados pelos
venenos agrícolas utilizados nas lavouras.
Deste modo, estudos acadêmicos sobre os impactos sócio-sanitários-ambientais dos
agrotóxicos, realizados por equipes multiprofissionais, de forma interdisciplinar e integrada,
que envolvam ativamente a comunidade atingida, como o trabalho executado pelo
NEAST/UFMT, em andamento nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio, podem contribuir com o subsídio sobre processos degradantes à saúde
gerados pelo uso intensivo dos agrotóxicos, de modo que as comunidades atingidas e os
serviços de saúde e ambientais consigam ter mais elementos para compreender o perigo no
qual estão submetidos para reivindicarem mudanças nos sistemas de produção agrícola que
interrompam o espiral de males gerados pelos agrotóxicos e pelo agronegócio. Afinal, como
disse CARSON (2010, p. 28), “a obrigação de suportar nos dá o direito de saber”.
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CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E ALIMENTAR POR AGROTÓXICOS COMO UM
PROCESSO

Analisar a contaminação química provocada pelo uso de agrotóxicos na produção
agrícola como um processo torna-se necessário para que possamos investigar neste fenômeno
as determinações e a gênese da contaminação, de modo a não nos prendermos apenas nos
resultados empíricos ou cromatográficos que indicam a contaminação. Seguindo a proposta de
Bhaskar (1986) citado por BREILH (2006), queremos sair do achatamento empírico da
realidade na análise da contaminação ambiental e alimentar por agrotóxicos, partindo de um
modelo interpretativo que busque compreender de forma mais abrangente também a situação
real e atual da contaminação (Figura 3).
Figura 3 – Dimensões da poluição química rural por agrotóxicos.

Ao olharmos o fenômeno da poluição química por agrotóxicos a partir das dimensões
real, atual e empírica, devemos entendê-lo como um todo complexo, que interage de modo
dialético com dimensões ecológicas, biogeoquímicas e sócio-técnicas, e que possui um
determinado modo de devir inserido em um espaço geográfico em um tempo histórico.
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Devemos considerar, portanto, este fenômeno da poluição química rural por agrotóxicos como
um processo socioambiental multideterminado e multidimensionado.
Deste modo, nesta pesquisa buscamos compreender o processo de poluição ambiental
e alimentar por agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de
Júlio, que compõe a bacia do rio Juruena/Tapajós/Amazonas. Este processo de poluição
ambiental e alimentar por agrotóxico aqui analisado está inserido como um componente da
determinação do perfil epidemiológico ou do processo saúde-doença da população dos
municípios em estudo.
As seções desta dissertação estão organizadas da seguinte maneira: no Capítulo 1 –
(Cons)Ciência no caso da poluição ambiental e alimentar por agrotóxicos, fizemos
comentários sobre a construção histórica da ciência, as características da ciência moderna
empírica-positivista, suas limitações epistemológicas e sua relação com as formas de
dominação e opressão de classe. Discutimos ainda a expressão da ciência moderna no campo
da saúde-doença e as propostas de ruptura epistemológica da Medicina Social Latino
Americana, da Saúde Coletiva que buscam superar a lógica positivista da ciência. Em seguida
dialogaremos com as propostas de reformulação das ciências da saúde presente na obra
“Epidemiologia Crítica: ciência emancipadora e interculturalidade” de Jaime Breilh (2006),
para a construção das bases teórico metodológicas deste trabalho. Dialogamos também com
contribuição teórico-metodológica de Vigilância em Saúde ao Agronegócio e aos Agrotóxicos
e apresentamos a trajetória metodológica desta pesquisa.
No Capítulo 2 – Contaminação, Adoecimento e Morte por Agrotóxicos: uma
expressão do Capitalismo no Campo Brasileiro e Matogrossense realizamos um resgate
histórico da questão da terra e da agricultura moderna no Brasil e em Mato Grosso, para
entendermos o cenário de concentração de terra, renda e poder pelos oligopólios
transnacionais e pelas oligarquias rurais nos municípios de grande produção agropecuária do
estado. Apresentamos neste contexto, como o uso massivo de agrotóxicos, a contaminação
ocupacional, ambiental e alimentar e as intoxicações agudas e crônicas por agrotóxicos
emergem como um processo crítico à saúde-ambiente das populações, principalmente nos
municípios de grande produção agrícola, exigindo de todos os setores da sociedade
preocupados com a prevenção de doenças e promoção da saúde, incluindo a comunidade
científica, estudos e ações que combatam o crescimento deste modelo econômico injusto,
insalubre e letal do agronegócio.
No Capítulo 3 – O Processo de Poluição Química Rural por Agrotóxicos no Ambiente
e no Alimento nos Municípios da Bacia do Rio Juruena, descrevemos e analisamos a
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concentração de terra e poder nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos
de Júlio, assim como o uso da terra pelas culturas agrícolas e pela pecuária em cada
município. Estas informações serviram para a análise do cenário e dos determinantes
socioambientais sob o qual ocorre o processo de contaminação ambiental e alimentar por
agrotóxicos nestes municípios.
Caracterizamos o processo de pulverização dos agrotóxicos como uma poluição
química rural na qual produz uma exposição impositiva por agrotóxicos ao ambiente e à
população. São apresentados os resultados das amostragens e coletas de água, sedimento,
carne de peixe, de bovino e de ovino, bem como uma discussão dos mesmo. Terminamos o
capítulo com algumas considerações finais sobre a poluição química rural encontrada nos
municípios.
Assim como na tese O Dilema Preventivista do grandioso sanitarista Sérgio Arouca,
apresento este trabalho como uma contribuição para a reflexão e crítica, ou seja, trata-se de
um estudo inicial, de aproximação explicativa do objeto de estudo, que deve continuar em
permanente construção, devendo ser avaliada e reformulada coletivamente e continuamente,
na perspectiva de avançar na compreensão mais precisa dos elementos necessários para uma
radical transformação nas condições de vida dos(as) trabalhadores(as) e oprimidos(as) do
Brasil e da América Latina.
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CAPÍTULO

1

–

(CONS)CIÊNCIA

NO

CASO

DA

POLUIÇÃO

AMBIENTAL E ALIMENTAR POR AGROTÓXICOS
“Os humanos fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a
sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim
sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas
pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um
pesadelo o cérebro dos vivos.”
(K. Marx, 18 de Brumário de Luis Bonaparte)

Considerando que este trabalho faz parte de um estudo científico, cabe assinalarmos
algumas ponderações a respeito da ciência, de modo a vermos a prática e o conhecimento
científico de forma crítica e contextualizada, para não reproduzirmos a ideia dominante de
ciência, que se coloca como superior às demais formas de conhecimento e à serviço da
manutenção das relações de inequidade na sociedade vigente.
Deste modo, é preciso compreender a ciência com uma construção histórica que surgiu
nas sociedades de dominação-exploração de classes sociais na Europa, e que a forma de
conhecimento denominada “ciência” tem sido historicamente instrumentalizada para exercer
diversas formas de poder sobre determinadas classes e mais recentemente também para
ampliar as tecnologias de produção e circulação de mercadorias de modo a garantir a
acumulação de capital.
Para que, neste trabalho científico, nos afastemos da forma de ciência que favorece a
dominação de classe, faz-se necessário repensar as teorias e métodos que estruturam o
conhecimento científico, para que possamos construir uma outra práxis científica, voltada
para contribuir na luta histórica pela emancipação social, sendo esta última o único meio pelo
qual podemos avançar em melhores condições de vida e saúde para as populações no contexto
em que vivemos.
Este exercício de análise da construção do saber científico é o que chamamos de
debate epistemológico da ciência. Para BREILH (2006), o cenário do campo da saúde
pública, no qual o paradigma científico pragmático, empirista e funcionalista tornou-se
hegemônico, somado às urgências práticas oriundas de nossos carentes sistemas de saúde,
criou ambientes de trabalho que desestimulam as reflexões conceituais, dificultando ou
inibindo os trabalhos teóricos baseados na perspectiva crítica. Frente a isto, BREILH (2006)
chama a atenção para invertermos essa lógica de raciocínio, pois para ele é justamente essa
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urgência de reformulação da atividade prática que nos deve estimular ao trabalho teórico de
busca por um novo paradigma da saúde.
Aceitando estas provocações, nos debruçarmos em algumas reflexões epistemológicas
pertinentes para a construção do método, do objeto e da discussão dos resultados desta
dissertação.
A crítica à sociedade moderna capitalista e ao seu pensamento se dá desde os seus
primórdios e as contribuições teóricas destas críticas são oriundas em geral das teorias
comunistas/socialistas, feministas e antirracistas/anticolonialista (BREILH, 2006). Para o
autor estas contribuições formaram uma herança extraordinária e tem contribuído para as
produções mais recentes da nova epistemologia, sendo sintetizados por ensaios críticos como
os de Edgar Morin e Boaventura de Souza Santos, que trazem:
quatro linhas inovadoras para a transformação da ciência e de seu método a) luta contra o
reducionismo empírico e formal quantitativista; b) luta contra o predomínio da
racionalidade eurocêntrica e androcêntrica, ou uniculturalismo da ciência; c) luta contra o
predomínio das teorias que poderíamos chamar de ‘totalizantes’, ou metanarrativas
impositivas; d) luta por uma redescrição da relação entre o conhecimento acadêmico –
presumido como a única expressão do saber científico – e o conhecimento popular
(BREILH, 2006, p. 49-50).

A perspectiva epistemológica que traremos a partir da discussão teórico-metodológica
e da construção da análise dos resultados deste trabalho, visa somar-se principalmente com a
“luta contra o reducionismo empírico e formal quantitativista”. Este foco de luta se torna
importante na medida em que a visão reducionista e formalista nas pesquisas em saúde e nas
que tematizam os agrotóxicos, ocultam e silenciam grande parte ou todas as inequidades em
saúde reproduzidas em toda a cadeia produtiva do agronegócio, inequidades estas expressas e
potencializadas pela contaminação por agrotóxicos.
Trata-se de um embate epistemológico extremamente necessário neste trabalho, pois
são graves as consequências da ausência de um questionamento sobre as intencionalidades e
os limites das pesquisas empíricas-reducionistas. No campo dos estudos sobre contaminação e
toxicidade dos agrotóxicos, por exemplo, permite-se a “validação” e aceitação pública de
pesquisas tecnicistas financiadas por corporações privadas transnacionais que, além de
silenciar e ocultar o sofrimento oriundo do uso de agrotóxicos, legitima socialmente e
sanitariamente o uso desta tecnologia insalubre e letal, orientando até mesmo os profissionais
e programas de saúde a abrandarem ou ignorarem a infinidade de processos degradantes à
saúde relacionados ao seu uso.
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Neste sentido, seguem neste capítulo alguns comentários sobre a construção histórica
da ciência e do que trata esta forma específica de construção do conhecimento, as
características da ciência moderna empírica-positivista, suas limitações epistemológicas e sua
relação com as formas de dominação e opressão de classe. Traremos a expressão da ciência
moderna no campo da saúde-doença e as propostas de ruptura epistemológica da Medicina
Social Latino Americana, da Saúde Coletiva e de outros enfoques que buscam superar a
lógica positivista da ciência. Em seguida dialogaremos com a proposta teórico-metodológica
presente na obra “Epidemiologia Crítica: ciência emancipadora e interculturalidade” de Jaime
Breilh (2006), para a construção das bases teórico-metodológicas deste trabalho.
Dialogaremos também com contribuições teórico-metodológicas mais específicas sobre o
objeto de estudo desta dissertação e por fim apresentaremos a trajetória metodológica desta
pesquisa.

1.1 A CONSTRUÇÃO DO SABER, O SABER CIENTÍFICO, A CIÊNCIA
MODERNA E SEU REFLEXO PARA O CAMPO DA SAÚDE

Existiram diversas formas de construção do conhecimento e do saber na história da
humanidade, nas quais tiveram como principais motivos impulsionadores as necessidades
práticas de existência do ser humano. A sociedade grega foi uma das primeiras sociedades que
se preocuparam com a sistematização escrita do conhecimento, o que permitiu que este saber
sistematizado se perpetuasse com mais força ao longo da história. A divisão de classes entre
aristocracia e escravos na Grécia Antiga, fez com que houvesse uma distinção entre
conhecimento prático, ligado ao trabalho dos escravos, considerado inferior, e conhecimento
teórico, ligado a classe dominante, considerado superior e verdadeiro, que teve como primeiro
filósofo Platão. A lógica de Platão estava ancorada na intuição, que permitia desvincular a
razão do saber mítico. Para Platão, é a ideia que molda a sociedade, sendo a ideia a forma
perfeita, a verdade e essência permanente e imutável, e as “coisas sensíveis” são uma cópia
imperfeita da ideia (MATALLO JR, 1995).
Aristóteles, discípulo de Platão, discordou com a separação entre as formas e os
fenômenos, e propôs que as formas se originam da matéria e, portanto, a compreensão das
formas deve partir da matéria. Utilizando-se da lógica da indução, Aristóteles desenvolveu a
doutrina que busca formular leis a partir da observação de fatos particulares, formulando
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princípios de classificação, e sua lógica formal. Platão e Aristóteles também foram os
primeiros a formular teorias sociais, em A república e Política, respectivamente. Sócrates,
ainda na Grécia Antiga, inicia a definição de ciência, quando ele diferencia a ciência dos
demais tipos de conhecimento, caracterizando a ciência pelo seu encadeamento racional
(MATALLO JR, 1995).
MATALLO JR (1995) considera que a opinião de modo geral é formada pelo senso
comum, que é um conjunto de informações não-sistematizadas, aprendidas pela educação
formal, informal, inconsciente, sendo o substrato desse senso comum, os valores e crenças.
Para o autor, as crenças são opiniões que podem ser submetidas a um teste de veracidade, e
valorações são aquelas opiniões consideradas boas ou más, desejáveis e indesejáveis, justas e
injustas, que não são verdadeiras ou falsas. Este senso comum é a base a partir da qual se
constrói a ciência. A ciência se difere das opiniões e valorações, pois gera um conhecimento
racional, entendendo racional como argumentativo e coerente (MATALLO JR, 1995).
O objetivo da explicação da ciência, de acordo com MATALLO JR (1995) é a busca
de informações e teorias universais, cujo campo de aplicação seja o maior possível. A
observação científica ou pelo senso comum, para o autor, pressupõe uma teoria de
interpretação do fato observado, ou seja, a explicação de todo fato pressupõe uma teoria, seja
científica ou não. Em determinados momentos históricos há um conjunto de fatos que são
considerados básicos e são aceitos consensualmente pela comunidade científica.
Concomitante ao desenvolvimento do capitalismo e da expansão ultramarina, a
distinção entre saber racional e mítico iniciado na Idade Antiga na Grécia, foi concretizar-se
na ciência moderna a partir do Renascimento, tendo como principais fundadores Galileu,
Newton, Copérnico e Descartes. Na existência de duas teorias concorrentes (mítico e racional)
estes pensadores renascentistas formularam a ideia de experimento científico, como definidora
da derrubada ou permanência de uma teoria. Esta forma científica moderna também é
conhecida como ciência empírica ou empirismo, pois se baseia na noção de que somente
através de meios/métodos experimentais/empíricos é possível obter a verdade ou o
conhecimento verdadeiro (MATALLO JR, 1995).
O pensamento empirista produz o reducionismo da dimensão do real à dimensão
empírica, ou seja, para o empirismo só pode ser real aquilo que for identificado como
resultado adquirido pelo método científico, ou seja, pela experiência empírica científica
(BREILH, 2006). De acordo com Bhaskar (1986) citado por BREILH (2006), o realismo
empírico reduz os três domínios da realidade – o real, o atual e o empírico – exclusivamente
ao plano empírico (Figura 4).
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Figura 4 – Crítica ao realismo empírico

Fonte: Bhaskar, 1986 citado por BREILH, 2006, p. 127

O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na Europa industrial do século
XIX, sistematizado inicialmente nas obras do francês Auguste Comte, fundador também da
sociologia moderna. O pensamento positivista foi aceito, reproduzido e reformulado dentro do
campo científico empírico internacional ao longo dos anos, tendo como autores proeminentes,
Durkheim, Popper e Parsons (BREILH, 2006). O predomínio dos pensadores positivistas na
ciência moderna foi viabilizado graças à capacidade desta forma de raciocínio adequar-se aos
interesses do capitalismo industrial ascendente no século XX,
não só na medida em que eles facilitaram a assimilação da ciência como uma força
produtiva em si mesma e como um instrumento de manipulação da natureza e das relações
sociais em benefício do sistema produtivo e da ordem social, mas também porque, em sua
formulação, está inscrita a ideia e uma única maneira de encarar o universo – o que
poderíamos denominar de uniculturalismo no pensamento – ligada à visão eurocêntrica que
se procurou impor como essência da civilização e de todo o conhecimento (BREILH, 2006,
p. 36).

A concepção positivista no âmbito da Saúde trabalha com a lógica formal. A lógica
formal entende que a consciência apreende os atributos dos objetos do mundo por meio de
processos de indução, e realiza essa operação fragmentando, caracterizando e classificando os
objetos por meio do princípio da identidade e seus complementos (BREILH, 2006).
O princípio da identidade consiste na noção de que um objeto é sempre igual a ele
mesmo, exemplo: A = A, nunca pode ser ‘não A’. Um complemento do princípio da
identidade afirma que um objeto não pode fazer parte de duas classes ou ter duas identidades
ao mesmo tempo, ou seja, ‘A’ e ‘não A’ não podem ser entendidas como parte de uma mesma
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identidade, são diferentes e devem ser analisadas separadamente (BREILH, 2006). Sobre o
princípio da identidade da lógica formal aplicado na área da saúde, o autor considera que:
é válida, quando se trata de estabelecer distinções básicas no pensamento, as quais se não a
existissem, nos impediriam de pensar e estabelecer identidades elementares, como a de que
existe algo que se chama ‘saúde’ e há também algo que se chama ‘doença’ (...). Contudo,
quando nos mantemos no plano lógico formal, esses elementos parecem isolados e
perdemos de vista suas relações intrínsecas, com suas contradições e seu movimento.
Isso porque identidade sem contradição (dialética) é silêncio; a simultaneidade sem
relação intrínseca significa fragmentação e desconexão (o destaque é nosso). É isso que
se expressa na ideia empírica de que ‘a saúde é a ausência de doença’. Por esse ângulo
lógico formal, a saúde é uma coisa, com sua identidade, e a doença é outra, diferente dela
(BREILH, 2006, p. 65).

Esta operação de segmentação da realidade produzida pela lógica formal positivista
também segrega o tempo do espaço, pois adota a noção de ‘espaço continente’ de Kant. A
representação de espaço continente em Kant entende que o espaço é algo pronto, acabado,
puro, fixo no tempo, externo ao sujeito, ou como ele denomina, a priori, “considera o espaço
como uma condição de possibilidades de fenômenos, e não como uma determinação
resultante deles” (BREILH, 2006, p. 116), e cabe ao sujeito, por indução, desvendar as leis
absolutas que regem a dinâmica do espaço.
Para o campo da saúde, principalmente na epidemiologia, essa concepção de espaço
separado ou inexistente de tempo, tem produzido grandes equívocos interpretativos, pois
analisa a realidade da saúde com uma visão cristalizada e a-histórica, e oferece unicamente a
forma de interpretação estática da matemática e da análise quantitativa (BREILH, 2006). Para
o autor, os métodos quantitativos na epidemiologia sustentada pela lógica formal:
(...) trata os vínculos como as relações externas, que são descritas como funções de
correlação (BREILH, 2006, p. 34). Trabalha em estágios sucessivos de evolução espacial e
pretende dar a isso o nome de história, mas é incapaz de explicar o que se encontra entre
um estágio e outro. Estuda uma reprodução de estágios em sucessão, mas não a própria
sucessão. Trabalha com resultados, mas omite os processos e, desse modo, mistifica os
resultados (BREILH, 2006, p. 116).

Esta concepção positivista expandiu-se na ciência a partir de um cenário cultural
europeu e masculino, de um olhar individualista e externo da relação sujeito-objeto, que
acredita que as leis de fragmentos isolados da realidade deveriam refletir-se por indução na
mente do sujeito (BREILH, 2006).
Na situação da doença, a manobra reducionista do empirismo-positivista realiza-se a
partir da seguinte sequência: “primeiro, o real é reduzido ao plano empírico; depois, os
processos são reduzidos ao estrato natural; e por fim, a doença é reduzida ao biológico
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individual” (BREILH, 2006, p. 127). Esta redução dos processos saúde-doença produz efeitos
graves, pois o conhecimento e as práticas de saúde restringem-se apenas aos fenômenos
naturais observáveis e não incorpora os processos determinantes e generativos. Para Bhaskar
(1986) citado por BREILH (2006), esse processo de redução “equivaleria a reconhecermos
apenas a doença empírica, sem levarmos em conta a doença atual e a real” (BREILH, 2006, p.
127).
Figura 5 – Domínios da doença real

Fonte: Bhaskar, 1986 citado por BREILH, 2006, p. 128

A interpretação causalista na epidemiologia hegemônica parte desta mesma
concepção empirista-positivista da realidade e da doença (BREILH, 2006). Para a
epidemiologia empirista, só são aceitos como verdadeiros problemas de saúde, os “fatores”
(objetos fragmentados da realidade) que a técnica estatística identificar com “associação
significativa” às patologias ou agravos à saúde. Tudo aquilo que a técnica estatística
classificar como não significativo, consequentemente, não é considerado como “causa” da
doença ou agravo e, por sua vez, é menosprezado ou anulado da análise do problema de
saúde. E mesmo a análise dos “fatores associados”, restringe-se na explicação do nível
estatístico da associação, sem um estudo e discussão mais aprofundados dos fatores
generativos e determinantes que produzem aquela realidade observada.
A redução da realidade a apenas aquilo que aparece no plano empírico, representa um
“achatamento conceitual da realidade”, se encadeia com o “achatamento metodológico”, e
produz a redução do campo de ação prática (práxis) da saúde, restringindo esta ação a apenas
minimizar aos fatores estatisticamente associados às doenças e agravos (BREILH, 2006). Para
o autor “há um fio condutor coerente” nesse processo, pois o achatamento do pensamento e da
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prática na saúde, derivada do empirismo científico, constrói uma “coerência perfeita” com a
conservação e reprodução das estruturas desiguais da sociedade, contudo estabelece uma
“incoerência grave” com a necessidade de transformação dessa realidade para promover a
saúde das populações.
No nível do trabalho acadêmico da epidemiologia e da Saúde Coletiva, BREILH
(2006) considera que parte significativa dos posicionamentos que identificamos como
equivocados não é produto, exclusivamente, de uma adesão consciente a posturas
conservadoras. Para o autor, a adesão de boa parte dos pesquisadores ao paradigma
positivista-empirista da epidemiologia é principalmente resultado:
do cerco da hegemonia, persuasão e até chantagem, vez por outra, montado pelo BM
[Banco Mundial] e seus apêndices institucionais, e apoiado no crescimento de ciências
sociais neoconservadoras, que se multiplicam em programas funcionalistas de pósgraduação que desarticulam qualquer análise referente às raízes estruturais dos problemas
(BREILH, 2006, p. 186).

1.2 DA CRÍTICA AO EMPIRISMO-POSITIVISTA PARA A ABORDAGEM DO
REALISMO DIALÉTICO NO CAMPO DA SAÚDE

Não por acaso, a crítica e superação do pensamento positivista na ciência tem sido um
esforço empreendido por todas e todos pesquisadores que possuem a preocupação com a
superação das relações de exploração-opressão nos sistemas de dominação capitalista,
patriarcal e racista. As críticas trazidas por BREILH (2006) são produtos dos debates
ocorridos no nascimento da Medicina Social Latino-Americana (MSLA) e da Saúde Coletiva
nos anos 1970-1980, que teve como ponto de partida a crítica radical ao positivismo nas
ciências da saúde. Estes novos movimentos na saúde que se constituíram como campos do
conhecimento representam hoje, para o campo da saúde, um dos espaços de sínteses
científicas mais avançadas na perspectiva da emancipação popular, apesar de ainda sofrer
fortes influências do positivismo ou do pós-modernismo conservador (BREILH, 2006).
A MSLA tem como referencial histórico as contribuições da Medicina Social
construídas em meio às lutas operárias europeias do século XIX, mais especificamente, por
influência das lutas na Primavera dos Povos, em 1848. Neste período, emergiram estudos e
ações que entendiam a realidade social, como as condições de vida, moradia, saneamento,
trabalho etc., como determinantes principais na emergência das epidemias, e, portanto,
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propunham a transformação da realidade social para obter um ambiente e corpo saudável
(VIEIRA-DA-SILVA et al., 2014).
Esta concepção crítica e socialmente referenciada de saúde, que ganhou força neste
período, foi posteriormente abafada pelo surgimento do conhecimento microbiológico
(bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc.) no final do século XIX, que permitiu a
identificação das características naturais de diversos patógenos das epidemias existentes no
mundo. Entendido como o “paradigma bacteriológico”, este conhecimento foi introduzido no
campo da medicina como a única explicação das principais doenças infectocontagiosas
emergentes no período, e, por sua vez, o único tipo de conhecimento necessário para a
solução dos principais problemas de saúde das populações, estruturando, a partir desta visão
causal biológica e reducionista, o modelo biomédico (VIEIRA-DA-SILVA et al., 2014).
Com base nesse paradigma biomédico, somado a algumas concepções da antiga
higiene social, surge nos EUA a Medicina Preventiva no início do século XX (1940/1960), na
qual traz uma abordagem de políticas sociais médicas centradas na doença e no indivíduo
como responsável pela sua própria saúde. Outra abordagem médica de caráter pontual voltada
para grupos populacionais, surgida também nos EUA nesse mesmo período, foi a medicina
comunitária, com o objetivo de amenizar as doenças dos trabalhadores, no sentido de mantêlos “vivos” para continuarem servindo como força de trabalho. Ambas as concepções
desconsideram as relações sociais e o modo de produção social como determinantes do
processo saúde-doença (VIEIRA-DA-SILVA et al., 2014).
Essas propostas da Medicina Preventiva e Comunitária influenciaram os órgãos
internacionais de saúde (OMS/OPAS) e se tornaram orientações de políticas de ensino e
serviços de Saúde Pública para todos os países. Na década de 1960, foram criados os
primeiros departamentos de Saúde Pública e Saúde Preventiva no Brasil, que passam a formar
os primeiros profissionais voltados para a saúde de grupos sociais (VIEIRA-DA-SILVA et al.,
2014).
No final dos anos 1970 no Brasil, inicia-se uma grande mobilização nacional
envolvendo diversos setores sociais incomodados com o regime ditatorial do país, passando a
colocar na agenda política nacional reivindicações democráticas e populares, por meio de
greves, passeatas, ocupação de prédios públicos, entre outras formas de mobilização. Nesse
cenário de contestação social, no Brasil e também na América Latina, são fortalecidas as
discussões sobre os impactos negativos para a saúde advindos do modo de produção
capitalista e das relações sociais que este sistema impõe. As discussões nesse período
conseguem ir além da crítica das concepções do modelo biomédico e dão início à formulação
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de novas abordagens na pesquisa e nos serviços de saúde, voltadas para a transformação das
condições de vida da população, de modo a garantir a real promoção de saúde (VIEIRA-DASILVA et al., 2014).
Neste contexto, a contribuição da publicação “A saúde-doença como um processo
social” de LAURELL (1982), impulsionou um novo ciclo de análises e ações críticas em
saúde na América Latina, pois foi capaz de delimitar o objeto de estudo da saúde,
compreendendo-o como um processo social, demonstrando o caráter histórico e social
inserido na dimensão biológica da saúde-doença e conceituando a determinação do processo
saúde-doença, que trata dos vínculos do processo saúde-doença com o conjunto de outros
processos sociais a ele associados, contrapondo-se, assim, à determinação causal positivista.
De acordo com LAURELL (1982), não é possível analisar a situação biológica do ser
humano à margem do momento histórico. Por sua vez, a historicidade do processo saúdedoença de um grupo humano é socialmente determinada e, portanto, o caráter
simultaneamente social e biológico do processo saúde-doença não é contraditório, apenas
sinaliza que pode e deve ser estudado a partir de metodologias sociais e biológicas.
A Epidemiologia Crítica, proposta por BREILH (2006), surge em meio a MSLA, e
propõe como um desafio central desarticular o molde empirista da ciência e principalmente a
sua expressão na epidemiologia. Propõe isto, não somente por entender que a ciência
positivista-empirista contém falhas metodológicas graves na interpretação dos processos
saúde-doença das populações, mas, sobretudo devido ao papel político que cumpre na
produção de conhecimento e nas orientações de práticas em saúde, ao realizar um
ocultamento – e consequentemente legitimação e reprodução – das relações sociais de
dominação e exploração exercidas pelas classes dominantes sobre a grande maioria da
população, sendo que é precisamente esta dominação-exploração que forma a estrutura social
de inequidade – classe social, gênero e etnicidade – e condiciona a maior parte das epidemias.
Por entender as repercussões negativas à ciência e às práticas de saúde derivadas do
pensamento positivista, aceitamos neste trabalho o desafio proposto por BREILH (2006) para
a epidemiologia crítica, ou seja, desarticular o molde empirista na interpretação dos processos
de saúde-doença. Neste sentido, o autor indica que para:
sair desse presente linear e cristalizado em associações – com suas conjunções constantes –
só é possível mediante uma ruptura epistemológica que incorpore a complexidade e o
movimento, a realidade como processo, com um passado (base histórica) e uma ideia
instrumental de futuro (utopia) articulados com uma concepção clara do modelo
humano (BREILH, 2006, p. 202-203).
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Teceremos abaixo algumas considerações sobre a epidemiologia crítica, pertinentes ao
estudo desta dissertação, indicando linhas teóricas e metodológicas que apontam para a
superação do modelo empirista, a partir dos pontos apresentados por BREILH (2006).

1.3 DIÁLOGOS COM A EPIDEMIOLOGIA CRÍTICA PARA A CONSTRUÇÃO
DO MÉTODO DE ESTUDO

A publicação “Epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade”
(BREILH, 2006) propõe um arcabouço de interpretação e ação alternativo às ciências
positivistas na área da saúde, que permite a nós pesquisadores/as estudarmos e agirmos sobre
os fenômenos relacionados à saúde das populações de forma crítica e emancipatória,
desvendando as relações de reprodução social que formam a estrutura de opressão e
exploração nos modos de vida precários dos povos trabalhadores e oprimidos.
No atual momento histórico da sociedade, onde se visualiza o crescimento da
polarização social, abre-se a possibilidade para novas ideias emergirem, como as da
epidemiologia crítica por exemplo. Contudo, para que esta nova epidemiologia possa se
consolida em meio às disputas em jogo no campo científico da saúde, BREILH (2006)
considera que se faz necessário exigir do(a) pesquisador(a) o entendimento de que o trabalho
de produção do conhecimento não é somente um ato acadêmico, mas sobretudo um ato éticopolítico, que deve posicionar-se em conjunto com as reivindicações das lutas sociais dos
povos oprimidos, conjugando este posicionamento com um trabalho árduo de explicação e
convencimento coletivo e um urgente aperfeiçoamento epistemológico, atento às necessárias
reformulações ontológicas, epistemológicas e praxiológicas do conhecimento.
Nesta tarefa de aperfeiçoamento epistemológico, BREILH (2006) defende o emprego
sem preconceitos de todo arsenal de categorias que possuam potencialidades generativas e
libertárias, sem deixar de usar como fio condutor as categorias comprovadamente críticas e
incisivas, ou seja, as categorias que permitem o atamento estrutural e ideológico do sistema
dominante, encontradas na vasta produção marxista e em outras vertentes do pensamento
crítico.
BREILH (2006) propõe algumas ‘chaves epistemológicas’ para que ocorra
efetivamente a aproximação da epistemologia com o processo emancipador na sociedade.
Entre esses elementos ‘chave’, que surgem em meio às polêmicas em voga nos debates
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epistemológicos da saúde, são centrais o conceito de objetividade e as relações macro-micro
na determinação dos fenômenos da saúde, que por sua vez são temas fundamentais para a
definição de uma teoria geral para a saúde na epidemiologia.
Quanto ao conceito de objetividade, BREILH (2006) se opõe ao objetivismo que
entende o objeto como algo puro, ‘em si’, e se opõe ao subjetivismo que encerra a verdade
apenas na opinião do sujeito o entendendo como conhecimento ‘puro’, a priori, e propõe uma
‘ruptura epistemológica’ com ambos, baseando-se no realismo dialético1, que compreende a
“relação dinâmica objeto-sujeito como um processo, que tem a práxis como seu eixo e sua
sustentação” (o destaque é nosso) (BREILH, 2006, p. 38).
A interpretação proposta por BREILH (2006) é que tanto o objeto quanto o sujeito não
são estáticos e nem separados, estão em conjunto (sujeito-objeto) em um movimento
(processos) de construções-desconstruções/gênese-reprodução (dialético) que ocorre por meio
da práxis social.
Este entendimento sobre o papel da práxis como o elemento unificador e constituidor
da relação sujeito-objeto e definidor, portanto, do processo de construção do conhecimento,
atravessa toda a obra de BREILH (2006), havendo menção à práxis em vários tópicos do seu
trabalho.
A concepção de práxis apresentada pelo autor foi incorporada na construção desta
dissertação de mestrado. Deste modo, aprofundaremos mais sobre a concepção de práxis
apresentada por BREILH (2006) nas seções seguintes.
Sobre a relação macro-micro na determinação dos fenômenos em saúde, BREILH
(2006) faz essa discussão a partir da questão da ‘complexidade/dimensionalidade da saúde’
e da interação entre o ‘individual-subjetivo-contingente’ com o ‘coletivo-objetivodeterminado’ no processo de saúde. Estas questões também serão discutidas em seções
específicas na sequência.
Para superar esta lógica reducionista e formal da saúde, BREILH (2006) defende que
devemos interpretar os fenômenos como processos, ou seja, adicionar tempo e movimento à
realidade, acrescentar a concepção de complexidade às noções de tempo e espaço e substituir
o ‘princípio da identidade’ (A = A e sempre A) pelo ‘princípio da contradição’, pois como
diz o autor “identidade sem contradição é igual ao silêncio” (BREILH, 2006, p. 40).
1

O ‘realismo dialético’ na qual Breilh se baseia para à crítica do objetivismo e subjetivismo é inspirado na
referência marxista conhecida como ‘materialismo histórico-dialético”. Breilh utiliza a designação de realismo
dialético ao invés de materialismo histórico-dialético, pois “enfatiza o conceito de realidade e não o de matéria, e
abre possibilidades para o estudo da relação sujeito-objeto que a dialética marxista atual requer para uma nova
epistemologia, liberta de um certo objetivismo, e para o estudo da complexidade real nas dimensões empírica,
atual e global, para as quais Bhaskar chamou atenção” (BREILH, 2006, p. 77)
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1.3.1 Método Científico Praxiológico: Unificação do Sujeito e do Objeto, da Teoria e
da Prática, do Espaço e do Tempo, da Memória e do Sonho.

Para Marcovic (1972), citado por BREILH (2006), a ideia de práxis parte da
concepção dialética em que o sujeito – coletivo/individual – só pode ser sujeito em relação ao
objeto que ele conhece e cuja marca sempre leva, e que o objeto sempre contém aspectos
subjetivos, sem os quais não teria definição e não poderia constituir-se como objeto, já que as
experiências perceptivas não são determinadas única e diretamente pelas imagens e estímulos
da natureza. Em outras palavras:
Pela visão praxiológica, o objeto é o sujeito e o sujeito é o objeto. Não há conhecimento
como simples reflexo, nem tampouco como construção puramente subjetiva. O que existe é
um movimento de um objeto que se torna sujeito e de um sujeito que se objetiva (BREILH,
2006, p. 115).

A categoria práxis é considerada como fundamental para a realização de análises e
propostas de reformulação epistemológica, pois carrega o movimento de interdependência
entre a materialidade do que se faz e a materialidade do que se pensa, compondo a dialética
do conhecimento, caracterizado como “um movimento em que o momento generativo do
saber científico vai dos paradigmas para a episteme e a práxis, e no qual a reprodução do
saber vai da práxis para o paradigma” (BREILH, 2006, p.90).
A práxis não deve ser vista como um momento posterior ao conhecimento, nem
antecedente, ela é simultaneamente o espaço e o tempo do saber. Deste modo, a práxis
permite compreender que todo espaço tem tempo e todo tempo tem espaço, quebrando assim,
um argumento reducionista apoiado na lógica formal, na qual cristaliza a realidade e observa
os fenômenos sem história, sem tempo, ou como se o tempo fosse uma simples sucessão de
conjecturas (BREILH, 2006).
Ainda para BREILH (2006), o modelo praxiológico está calcado no realismo dialético,
que, por sua vez, se trata de uma filosofia de emancipação. Portanto, o uso deste modelo exige
uma posição epistemológica explícita, voltada para uma profunda transformação social, e não
como um instrumento de reforma superficial ou reformismos. Esta práxis crítica cruza,
inevitavelmente, com as coordenadas da ação política mais ampla, coloca a necessidade de
sermos participativos e possibilita a construção de uma epidemiologia composta de memórias
e de sonhos – memória factível devido à incorporação dos processos generativos, e sonho
possível graças ao reconhecimento da contradição como via de emancipação.
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No nível de construção metodológica, a partir do conceito de práxis, BREILH (2006)
aponta como conceito operacional o analogismo. Contudo o autor não se aprofunda neste
conceito, trazendo em sua obra apenas duas menções referentes a aspectos do analogismo. Na
primeira menção, o autor começa por reafirmar que a base epistemológica da práxis é o
realismo dialético e lista atribuições centrais deste conceito, vejamos:
o realismo dialético entende a práxis como inerente ao conhecimento e à sua produção;
mobiliza e unifica a teoria e a observação; constrói e mobiliza simultaneamente o singular e
o universal; e portanto, é concebida como um ato criador de transformação. A práxis, por
conseguinte, é produtiva e está na base de um movimento dialético da ação e do
conhecimento, no qual são simultaneamente transformados o objeto e o sujeito (BREILH,
2006, p. 274)

Continuando este mesmo raciocínio o autor agora faz menção ao analogismo, ao
considerar que para a práxis, “sua base metodológica é o analogismo, que sintetiza os
movimentos de indução e dedução no saber.” (BREILH, 2006, p. 274)
Partindo desta afirmação, é possível interpretar que para BREILH (2006) o
analogismo é um tipo de raciocínio lógico, derivado do arcabouço do realismo dialético –
relacionado principalmente com o conceito de práxis –, que supera dialeticamente
(“sintetiza”) duas formas de raciocínio lógico, o indutivismo e o dedutivismo.
Na segunda menção ao analogismo, BREILH (2006) dialoga com a obra
“Epistemologia y metodologia: elementos para una teoria de la investigación científica” de
SAMAJA (1993), apresentando distinções e conexões entre práxis social e práxis científica,
sendo este debate, para o autor, o centro do entendimento sobre a construção do conhecimento
científico e também o eixo sobre o qual é realizado o analogismo.
Samaja (1993), citado por BREILH (2006), “define a práxis científica como o
‘caminho de projeção da práxis sobre a teoria, em aproximações graduais que se
configuram com o saber de cada grande período da práxis social’” (o destaque é nosso)
(BREILH, 2006, p. 274). Na discussão sobre esta afirmação de Samaja (1993), BREILH
(2006) acredita que o autor esteja tratando de:
duas dimensões da práxis que se entrecruzam na realidade concreta, não só porque se
influenciam mutuamente, mas também porque os sujeitos que as realizam podem até
intercambiar-se, isto é, não há externalidade da práxis social com respeito ao processo de
produção do conhecimento, mas há, sim, duas dimensões, realizada por atores, formas de
sistematização, critérios de verdade etc. circunstancialmente diferentes, mas simultâneos a
uma intersubjetividade criadora numa sociedade (BREILH, 2006, p. 274-275).

Sobre esta afirmação, significa dizer que além dos elementos específicos do objeto
pesquisado, outras dimensões mais amplas como a realidade social e acadêmica – composta
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pela cultura, política, ideologia, economia, epistemologia/filosofia da ciência etc. –, incidem
sobre o sujeito da pesquisa durante a construção do conhecimento sobre o objeto, interferindo
na práxis científica e, por sua vez, na forma e no conteúdo na qual será transmitido o
conhecimento do objeto em estudo.
Dando seguimento ao debate metodológico, BREILH (2006) destaca que “a
abordagem praxiológica liga naturalmente a práxis social à práxis científica propriamente
dita, por meio da analogia, e é esse caminho metodológico que empregamos em nossa
proposta” (o destaque é nosso) (BREILH, 2006, p. 275). Depois dessa afirmação, não há mais
nenhuma menção ao analogismo em sua obra.
Podemos entender, então, que o analogismo é um tipo de raciocínio lógico, que
sintetiza os raciocínios indutivistas e dedutivistas; liga a práxis social à práxis científica,
sendo o meio, ou o método, pelo qual é operacionalizada a construção do conhecimento
científico na perspectiva praxiológica ou dialética.
Contudo, falta na obra de BREILH (2006) uma descrição mais aprofundada sobre o
que é este analogismo e como utilizá-lo na construção de pesquisas com base na
epidemiologia crítica. Como o autor cita a obra de Samaja (1993) para discutir o analogismo,
fomos até esta obra para buscar mais elementos sobre este conceito e sua operacionalização,
de modo a contribuir no método desta pesquisa.

1.3.1.1 Considerações sobre o Analogismo na Obra de Juan Samaja

Nesta seção nos atentaremos em compreender o conceito e o papel da analogia na
lógica dialética em SAMAJA (2004), para trazê-la como contribuição à proposta teóricometodológica da epidemiologia crítica em discussão neste trabalho.
A obra “Epistemologia y metodologia: elementos para una teoria de la investigación
científica” de Juan Samaja citada no livro de BREILH (2006), foi encontrada em uma edição
mais atualizada em espanhol, do ano de 2004. Portanto, citaremos Samaja com o ano desta
obra, mas vale destacar que se trata da mesma obra citada por Breilh na seção acima.
Em seu livro, SAMAJA (2004) debruça-se na discussão e formulação a respeito do
processo de trabalho científico, aprofunda em elementos e polêmicas importantes da
epistemologia da ciência e apresenta propostas teórico-metodológicas para pesquisas
científicas, tendo como base a lógica dialética. A descrição e operacionalização do conceito
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de analogia neste livro possui uma função central na análise e no uso do método dialético, e é
feito na seção “2.5. Las epistemologías dialéctico-genéticas” do livro (SAMAJA, 2004, p. 94)
Da mesma forma que Breilh, SAMAJA (2004) reivindica o método dialético como
meio de interpretação científica da realidade e utiliza o analogismo como raciocínio
construtivo do conhecimento. O autor ancora-se no trabalho de Hegel, Ciencia de la Lógica,
para descrever as teses que ele avalia como importantes para a discussão metodológica em
questão, tratando-se das teses que contribuem com “la posibilidad de sintetizar las
descripciones con las teorías (lo particular con lo universal)” (SAMAJA, 2004, p. 96).
A categoria analogia proposta por SAMAJA (2004), portanto, é derivada da
contribuição de Hegel que considera a analogia como uma forma de raciocínio lógico
(“silogismo”), no qual não só agrega as outras formas tradicionais (dedução e indução), mas
também os coloca em uma sequência que exige um movimento de superação: primeiro
desenvolve a dedução; em seguida a indução e, por fim, a analogia, na qual esta última
aparece como uma forma mais rica que as anteriores (SAMAJA, 2004, p. 97). O autor
defende que a analogia tem um posto muito diferente no quadro das “faculdades” cognitivas
humanas, principalmente se considerarmos a tese de onde surge a mais rica fonte (“cantera”)
de analogias: a práxis (SAMAJA, 2004).
Para explicar a forma de utilização da analogia a partir desta concepção, SAMAJA
(2004) cita algumas teses e conceitos hegelianos chaves, fundamentais para trabalhar com o
raciocínio analógico e orienta como construir um modelo interpretativo com base no
analogismo.
O conceito universo é entendido como o objeto (“espécie”) que contém normas
definidas/conhecidas, a estrutura de um sistema e os respectivos componentes da estrutura.
SAMAJA (2004) considera que este conceito de universo se aproxima mais do mundo real do
que o conceito de universo da lógica formal, pois na lógica dialética podemos ter ao mesmo
tempo um singular-universal: “porque cuando el singular es concebido como un ser concreto
– es decir, cuando se lo determina de manera estructural y no meramente acidental – es al
mismo tempo universal” (SAMAJA, 2004, p. 102).
SAMAJA (2004) assinala ainda que a ideia mais importante da lógica dialética é a
afirmação que todo objeto é sempre um enlace inferencial (“anudamiento inferencial”). Todo
objeto, e também o sujeito, tem em si mesmo um raciocínio implícito: ele é em si e por si um
movimento mediado por três dimensões inseparáveis do ser: uma dimensão de
universalidade, outra de particularidade e outra de singularidade. Mais precisamente o
singular de um objeto-sujeito emerge como um resultado da unidade de suas diferenças
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(universal/particular). Sendo mais preciso: sua singularidade é fruto da unidade da dupla
determinação de seu ser no todo, apesar de ter e manter suas partes. Os objetos-sujeitos
podem ser entendidos como microuniversos que contém em si e por si um sistema de
mediações que evidenciam suas relações com o resto do universo (SAMAJA, 2004, p. 121).
A categoria concreto é entendida pelo autor como uma unidade de diversos
componentes. O concreto é um todo, cujas partes são inseparáveis. As partes se encontram
vinculadas de tal maneira que são despossuídas de independência. Quando estas partes se
encontram fora desses vínculos, a parte isolada ou pouco vinculada é considerada como uma
abstração. Sem estes vínculos (conexões, teias, amarrações etc.) as partes estão abstraídas do
todo ao qual fazem parte. “Sólo el todo existe como un ser concreto” (SAMAJA, 2004, p.
111).
No ser concreto a unidade estabelecida entre as partes mantém um movimento
permanente de dupla relação: um na qual a autonomia das partes é suprimida pelo todo e
outra na qual as partes conservam-se como ingrediente de sua própria constituição. A
execução constante deste duplo movimento (supressão/conservação) permite que o ser
concreto preserve em um só ser a capacidade de: reproduzir-se, desconstruir-se e
transformar-se. Deste modo, toda reprodução resulta em uma produção e transformação
permanentemente possível (SAMAJA, 2004).
Esta sistematização da dinâmica dialética do concreto é nada mais do que a tentativa
de aproximação lógica e sistemática, podendo ser científica, das características e movimentos
de objetos da realidade. Para o realismo dialético, o concreto é a realidade vivida e construída
socialmente, e o papel do método dialético é a busca de uma aproximação sistemática da
dinâmica real de produção e reprodução do objeto. Esse duplo movimento de reprodução e
produção tem sido analisado e explicado por Hegel por meio da noção de ascensão do
abstrato para o concreto (SAMAJA, 2004).
SAMAJA (2004) em alguns momentos de sua obra troca a palavra “ascensão” por
“paso”, termo espanhol que dá a ideia de degraus, etapas ascendentes, escalada. Neste sentido,
o trabalho de realizar a ascensão do abstrato para o concreto pode ser entendido como uma
escalada interpretativa do objeto, tendo como ponto de partida as categorias pouco
conectadas (abstratas), que auxiliada pelo raciocínio lógico e pelo método da analogia –
atravessada pela práxis social-cientifica do sujeito que a executa –, atribuem às categorias
mais elementos próprios, de modo que possibilite uma crescente melhora na compreensão dos
nexos entre as partes e do movimento geral de produção e reprodução do objeto em estudo.
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Em outras palavras, o movimento de ascensão do abstrato rumo ao concreto começa
pela busca de atributos (“predicados”), socialmente (e cientificamente) construídos, de cada
categoria abstrata. Estes atributos podem ser qualitativos e quantitativos, obtidos por meio das
lógicas e métodos indutivos e dedutivos, que deverão ser integrados em um todo – universo
concreto – por meio da analogia na lógica dialética. O caminho atributivo e a amarração
das categorias, formulada e construída pelo sujeito da pesquisa – que no processo de
(re)construção do objeto se (re)constrói enquanto sujeito –, determinada, em última análise,
pela práxis, deve produzir um modelo interpretativo do objeto, que deverá ser uma
expressão ideal do movimento real do objeto.
SAMAJA (2004) afirma que o termo mediador (ou o atributo análogo) em uma
analogia, deve ser um universal concreto, ou seja, precisa ser um atributo aceito como real,
na qual a estrutura, sistema e componentes sejam conhecidos/construídos socialmente. Deste
modo, é possível, através da análise das características deste análogo, inferir a transferência e
as conexões de aspectos deste análogo de uma categoria abstrata para outra.
O uso de um análogo pressupõe, por óbvio, que exista algo que é semelhante, apesar
de haver também a diferença. Esse semelhante que se destaca em meio à diferença, é de
ordem estrutural: é composta por relações interdependentes que se podem categorizar e tornar
visível, ao mesmo tempo em que se contrasta o diferente (SAMAJA, 2004).
Para SAMAJA (2004), aplicação da analogia como proposto acima nos leva a dois
resultados complementares: i) a impossibilidade de separar as formas de inferências: elas
interagem mutuamente e só é possível compreender uma em relação às outras; e ii) é
necessário reinserir as partes em um movimento construtivo no qual avança-se desde
formas inferiores para formas superiores de determinação.
Dito isto, SAMAJA (2004) resume em duas grandes funções e respectivos produtos do
método analógico: i) modelos analíticos ou descritivos que tornam visível a estrutura; e ii)
modelos de origem/históricos que formulam mecanismos generativos.
É possível ver na inferência analógica um tipo de ‘transgressão’, porém o “custo
lógico” dessa transgressão de categorias produz um importante benefício: tornar possível uma
lógica de descobrimento que não fique presa nos limites da indução (SAMAJA, 2004).
Ainda segundo SAMAJA (2004), o conhecimento verdadeiro da regra do
“analogado” (categoria abstrata em estudo) é obtido, não da observação e experimentação em
si, nem mesmo de uma habilidade teórica misteriosa, mas sim a partir da vida mesma como
ela é, da práxis, e a legitimidade deste conhecimento é dada pela sua eficácia cotidiana.
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O autor considera que o trabalho científico propriamente dito trata-se disso, de extrair
da regra do análogo a regra do analogado. Seguindo este raciocínio, o autor leva sua
interpretação ao máximo, até um ponto considerado por ele provocativo: “el proceso
científico por el cual se infieren a partir de una muestra ciertas conclusiones sobre un
universo, no es una inferencia inductiva sino uma inferencia analógica” (SAMAJA, 2004, p.
102-103).
Neste entendimento, SAMAJA (2004) analisa o uso da analogia em várias etapas do
processo de investigação científica. Para o autor, o processo pelo qual se expande o saber
preexistente não é oriundo de uma mera generalização, mas sim de extrapolações e
discernimento comparativo. “Toda investigación es comparativa y usa la proporción como
medio” (SAMAJA, 2004, p. 139). Os objetos de uma investigação são comparados
(consciente ou inconscientemente) com categorias análogas presentes no saber prévio, e
mediante essa comparação geram-se as hipóteses acerca das formas de ser e dos mecanismos
de gênese do objeto de estudo (SAMAJA, 2004).
Se aceitarmos que toda investigação “usa a proporção como termo mediador”, e se
denominamos “modelo” essa “proporção” mediadora, podemos afirmar que mesmo que o
investigador defenda que sua teoria descreve a realidade de fato, o certo é que descreve um
modelo da realidade. Este modelo do real nos orienta e nos permite organizar e dar sentido a
essa “realidade absoluta” na qual existimos como práxis (SAMAJA, 2004).
O esquema (Figura 6) de SAMAJA (2004) faz um arremate da análise do processo
científico, no qual está atravessado por mecanismos de analogia na construção do
conhecimento. O esquema representa o processo pelo qual a investigação científica, a partir
dos fundamentos lógico-formais e de suas metáforas ou modelos heurísticos, estuda a
dinâmica dos objetos-sujeitos reais, buscando estabelecer os fatos (“hechos”) e as
regularidades de seu campo de investigação. Realizada esta fase, passa a reelaborar
dedutivamente o conhecimento obtido, criando assim um sistema lógico-matemático.
Finalmente, apresenta o modelo da realidade e os procedimentos para estabelecer as
correspondências entre os termos da teoria e os temos descritivos do modelo da realidade
no qual se aplica a teoria (SAMAJA, 2004).
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Figura 6 – Diagrama com as relações entre os campos e fases do trabalho científico por
analogia.

Fonte: SAMAJA (2004, p. 143)

1.3.2 O Pêndulo entre Micro-Macro no Realismo Dialético: Complexidade,
Gênese/Reprodução e Determinação do Objeto/Conceito/Campo Saúde

A complexidade do objeto saúde para BREILH (2006) é constituída por dimensões e
ordens. Ele distingue as dimensões e ordens da seguinte forma: as dimensões são categorias
mais amplas e estão divididas em três (a do seu ser – ontológica; a de sua conceituação –
epistemológica; e a das suas formas de prática – práxica); as ordens são inseridas nas
dimensões e são consideradas ‘ordens do movimento’ e em cada ordem se desenvolve as
contradições entre os polos dos movimentos.
No Quadro 1 BREILH (2006) sintetiza as dimensões e ordens da complexidade do
objeto saúde e as considera como “as possíveis entradas para o estudo da
complexidade/dimensionalidade da saúde” (BREILH, 2006, p. 41):
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Quadro 1 – Dimensões e ordens da complexidade do objeto/conceito/campo saúde.
‘Dimensão ontológica’ (o ser da saúde):
 ‘Domínio/ordem social’








Espaço: dimensão ‘macro’ e dimensão ‘micro’; as categorias que separam essas
dimensões são ‘o geral’ da saúde, ‘o particular’ da saúde e o ‘singular ou individual’ da
saúde.
‘Caráter do movimento’: ‘reprodução’ (determinantes da saúde a partir dos espaços mais
gerais) e ‘geração’ (processos generativos de saúde a partir dos espaços mais
particulares).
‘Hierarquia do movimento/conexão’: ‘subsunção’ (do particular no geral e do singular no
particular) e ‘autonomia relativa’ (dos espaços mais particulares para os mais gerais onde
ocorrem processos generativos). Relações determinantes entre processos e autonomia
relativa dos mesmos.
‘Identidade’: nos espaços mais gerais, ‘comunidade’ entre os processos; nos espaços mais
particulares, ‘diversidade’ dos processos.

 ‘Domínio/ordem da saúde’ (quando se enfoca a ordem da saúde, especificam-se as
dimensões sociais de acordo com duas dimensões).




‘Análise espaço-temporal’: saúde ‘real’, ou realidade completa de saúde, saúde ‘atual’, e
saúde ‘observável’.
‘Contradição básica’: processos ‘protetores’, em oposição dialética a processos
‘destrutivos’.
‘Contradição biopsíquica’: entre os processos ‘fisiológicos’ e ‘fisiopatológicos’.

‘Dimensão epistemológica’ (as ideias sobre saúde):
 ‘Campo teórico-prático’: construção do ‘objeto’, construção do ‘conceito’ e construção
da ‘práxis’.
 ‘Forma de construção’: o movimento de construção das ideias e ações na saúde pode ser
‘intercultural’ ou ‘unicultural’.
‘Dimensão práxica’ (as ações em saúde):
 Sentido do espaço da ação: pode ser de ‘promoção’ (quando se age para ampliar ou
aperfeiçoar os processos protetores em todas as dimensões) ou de ‘prevenção’ (quando se
age para evitar ou combater os processos destrutivos em todas as dimensões).
Fonte: BREILH (2006, p. 41-42)

Para BREILH (2006), portanto, a complexidade do objeto saúde está constituída por uma
tríplice dimensão (ontológica, epistemológica e práxica). Para abordar a saúde considerando
estas três dimensões, o autor utiliza em toda a sua obra a conjunção ‘objeto/conceito/campo’
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saúde. Ele entende que estas dimensões não são separáveis, pois “são aspectos que guardam
uma profunda concatenação e configuram um sistema de relações” (BREILH, 2006, p. 43).
Entender a saúde como um objeto/conceito/campo complexo, não quer dizer que nesta
complexidade não há simplicidade e que na multidimensionalidade não há unidade e
encadeamento (BREILH, 2006). De acordo com o autor:
para que o simples possa aparecer e, por sua vez, possa manifesta-se no complexo, é
necessário que existam movimento e multidimensionalidade. Mas o movimento se dá
quando a realidade não é estática, ou seja, quando um elemento não é idêntico a si mesmo
– do momento m1 para o momento m2 –, quando ‘A’ não é sempre ‘A’, mas se torna ‘A’ o
tempo todo, e esse movimento tem um modo de devir determinado – o que não significa
‘determinístico’, mas determinado em formas variáveis, que podem ser
regulares/irregulares, vinculadas/desvinculadas, unitárias/diversas, subsumidas (no
macro)/geradoras (do micro), reais/empíricas e precisas/indistintas (fuzzy) (BREILH, 2006,
p. 117).

É necessário destacar que a proposta da complexidade na saúde de BREILH (2006) não
tem como pretensão impor um princípio absoluto de análise da realidade da saúde, mas sim
assimilar a complexidade do movimento do objeto/conceito/campo saúde. O enfoque do
realismo dialético na complexidade deve ser analisar o movimento do objeto, e entendê-lo
como

um

“processo

complexo/simples,

determinado

em

múltiplas

dimensões

e

domínios/ordens” (BREILH, 2006, p. 118).
BREILH (2006) também considera que não podemos abrir mão da ideia de totalidade
para pensar sobre a saúde e para construir o objeto/conceito/campo correspondente. Um
conhecimento da saúde que almeja ser relacional e transdisciplinar, que procura descobrir a
lógica de dominação subjacente e se posicionar ao lado daquelas/es que lutam por uma outra
sociedade mais justa e igualitária, exige que se trabalhe a dimensão da totalidade.
O erro no uso da categoria totalidade está em utilizá-la de forma reducionista e
impositiva, tornando-a um instrumento conservador. Ao contrário de conservadora, a ideia de
totalidade aqui proposta é a de transformação, que deve ser encarada sob a forma dialética de
olhar o geral, “como lógica do heterogêneo, como movimento do diverso e como campo de
criação e inovação do particular e do singular” (BREILH, 2006, p. 55) e que deve estar
associada a uma “teoria contra-hegemônica que facilite a construção intercultural, que
coordene o pensamento e unifique a ação, sem ser dominante” (BREILH, 2006, p. 50-51).
BREILH (2006) realiza este esforço em elaborar uma visão mais nítida e
operacionalizável de complexidade, pois, para o autor, somente desta forma será possível de
fato superar a explicação simplista (separada/reduzida) – predominante na epidemiologia
empírico-analítica.
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Dando continuidade ao tema sobre a relação micro-macro na determinação da saúde,
BREILH (2006) aborda a relação do ‘individual-subjetivo-contingente’ com o ‘coletivoobjetivo-determinado’

como

dimensões

inseparáveis,

sendo

estes

“sempre

e

simultaneamente, o movimento de gênese e reprodução possibilitado pelo concurso de
processos individuais e coletivos, que se articulam e se determinam mutuamente” (BREILH,
2006, p. 45).
Neste sentido, BREILH (2006) acrescenta as categorias gênese e reprodução para
interpretação dos fenômenos de livre arbítrio e de determinação inseridos na realidade
social-histórica, defendendo que “livre arbítrio e determinação coletiva não são termos
excludentes, mas interdependentes” (BREILH, 2006, p. 45).
A reprodução social representa os processos determinantes gerais, relacionados ao
coletivo-objetivo-determinado que, por sua vez recaem sob o individual-subjetivocontingente. Para BREILH (2006), a reprodução social se refere ao movimento de “produção
e consumo que ocorre na base produtiva”, sendo o substrato das relações sociais, sob as quais
emergem dialeticamente as formas políticas, jurídicas, de consciência e da relação com a
natureza. De acordo com o autor, a categoria reprodução social possibilita analisarmos o
“movimento interdependente entre a dimensão econômica da vida e as dimensões da vida
cultural, da vida organizacional política e da vida ecológica dos grupos” (o destaque é nosso)
(BREILH, 2006, p. 66).
Esta relação de gênese do individual-subjetivo-contingente e reprodução do coletivoobjetivo-determinado também pode ser entendida a partir da dinâmica do objeto concreto
expressa por SAMAJA (2004), que possui em si e ao mesmo tempo, o duplo movimento de
supressão/conservação que geram os processos de reprodução, desconstrução e transformação
do objeto.
Para a investigação dos processos relacionados ao objeto/conceito/campo saúde, a
partir das ideias apresentadas de complexidade, totalidade, gênese/reprodução, BREILH
(2006) destaca também a necessidade do entendimento sobre o conceito e movimento da
determinação para o realismo dialético. Primeiro o autor diferencia, determinação,
indeterminação, determinismo e indeterminismo.
O determinismo é a ideia derivada do reducionismo positivista que leva ao princípio
da simplicidade, defendendo a vinculação obrigatória e linear de um fator a outro, em uma
lógica de causa e efeito, podendo cair tanto no biologismo ou primazia molecular, quanto na
primazia única do social, “como se o biológico terminasse no nascimento e, a partir de então,
entrasse em funcionamento a cultura” (BREILH, 2006, p. 114). Já o indeterminismo, se
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opondo ao determinismo, argumenta que nos fenômenos sociais o antecedente não determina
o subsequente.
Para BREILH (2006) o determinismo e o indeterminismo são irreais e não devem ser
confundidos com a determinação e indeterminação. A ideia de determinação proposta pelo
autor, parte da seguinte hipótese:
que os acontecimentos ocorrem em uma ou mais formas definidas (determinadas), que
essas formas de devir, não são arbitrárias, mas seguem leis, e que os processos através
dos quais todo objeto adquire suas características desenvolvem-se a partir de condições
preexistentes (Bunge, 1972, citado por BREILH, 2006, p. 123).

O entendimento do processo de determinação, como um “modo definido de devir”,
considerado a partir da noção de complexidade apresentada aqui, permite que nos afastemos
da ideia de determinismo, pois abre a possibilidade de analisarmos os processos de
contingência e gênese em meio à supressão/reprodução (BREILH, 2006). O autor argumenta
que existem diversas formas de determinação ou modos de devir na realidade complexa
descritos na literatura, que ocorrem conforme os setores da realidade onde elas incidem,
produzindo

situações

de

“certeza/incerteza,

regularidade/irregularidade,

vinculação/desvinculação” (BREILH, 2006, p. 123).
Considerando o exposto, o estudo do objeto/conceito/campo saúde “move-se,
portanto, entre as dimensões geral, particular e singular, entre o macro e o micro, entre o
social e o biológico. Essa é a sua amplitude e, ao mesmo tempo, sua especificidade” (o
destaque é nosso) (BREILH, 2006, p. 76).

1.3.3 Dialética dos Processos (Protetores e Degradantes) como Superação do
Paradigma do Risco na Determinação da Saúde

O conceito de risco e sua operacionalização metodológica possuem uma ampla e
diversificada utilização em vários campos da ciência, sendo largamente empregado nas
ciências da saúde, principalmente na epidemiologia. BREILH (2006) dedica parte de seu
trabalho especificamente a esta discussão, pois acredita que devido ao “grau de expansão e
influencia” da aplicação da categoria risco, esta se tornou uma “grande matriz disciplinar da
epidemiologia”, na qual possui um “sistema de valores, crenças, construções simbólicas e
modelos” científicos específicos (BREILH, 2006, p.191). Em virtude disto, o autor denomina
como paradigma do risco este sistema de ideias e práticas em torno da categoria risco na
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epidemiologia, incluído no paradigma mais amplo da visão causal positivista (BREILH,
2006).
BREILH (2006) faz um resgate histórico da evolução do conceito de risco na
epidemiologia, apresentando que o conceito de risco assume destaque maior e dimensão
analítica nas escolas de epidemiologia dos EUA entre as décadas 1930-1940, atingindo uma
plenitude de desenvolvimento e centralidade na epidemiologia a partir do pós-Guerra (1945).
Nesta última fase, o risco passa a fazer parte de uma visão tecnicista e quantitativa da
epidemiologia, que identifica “as probabilidades de susceptibilidade atribuíveis a qualquer
indivíduo de um grupo particularizado, de acordo com seu grau de exposição a agentes de
interesse técnico e científico” (BREILH, 2006, p. 193). Portanto, o primeiro modelo de
causalidade linear, onde as doenças eram atribuídas a fenômenos naturais definidos,
predominante nos primórdios da epidemiologia, foi suplantado, em meados do século XX,
pela causalidade probabilística, baseada no paradigma do risco (BREILH, 2006).
BREILH (2006) inicia suas críticas ao paradigma do risco reportando-se a obra do
biólogo estadunidense, Joseph Thornton (Pandora’s Poison, 2000), que trata da contaminação
ambiental e humana por substâncias químicas sintéticas persistentes e os impactos gerados ao
ambiente e à saúde, temática diretamente ligada a esta dissertação. BREILH (2006)
dialogando com Thornton (2000), menciona alguns equívocos do paradigma do risco, dentre
estes destacamos três que acreditamos serem fundamentais.
Em primeiro lugar, o enfoque do risco é um enfoque terminal, que convoca a ação na
fase final do processo, após os contaminantes já terem poluído e impactado o ambiente e a
saúde (“depois do incêndio”). Em segundo lugar, os conceitos como de Limite Máximo de
Resíduo (LMR), Valor Máximo Permitido (VMP), Ingestão Diária Aceitável (IDA) e seus
semelhantes, que são colunas do paradigma do risco, não tem serventia em situações onde as
substâncias persistem no ambiente, bioacumulam, biomagnificam, interagem entre si e com
ambiente, formando outras substâncias mais tóxicas – ou seja, não tem serventia em todas as
situações reais. E terceiro, o paradigma do risco pressupõe a manipulação de fatores bem
definidos, situados e de curto tempo de duração, desconsiderando os acontecimentos
acumulativos generalizados (BREILH, 2006).
Em contraposição a estas graves consequências do enfoque do risco nos casos de
poluição ambiental, Thornton (2000) citado por BREILH (2006), considera que antes de tudo
é necessário o entendimento dos limites da ciência; campos do conhecimento como a
toxicologia, epidemiologia e a ecologia podem até fornecer subsídios importantes para a ação,
contudo não são capazes de predizer ou diagnosticar os verdadeiros impactos das
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poluições químicas. Para o autor, “a única prática eticamente válida é a que se baseia no
‘princípio da precaução’, que consiste em evitar qualquer prática que tenha potencial
destrutivo” (o destaque é nosso) (Thornton, 2000, citado por BREILH, 2006).
Dando seguimento às considerações sobre o paradigma do risco, BREILH (2006)
remete-se também ás contribuições críticas do realismo dialético. As críticas do autor
levantadas sobre a teoria causal positivista, descritas aqui na seção ‘1.2’, onde indicamos o
processo de achatamento conceitual, metodológico e práxico desse modelo, também são
aplicadas ao paradigma do risco, pois, como já dito, este paradigma é derivado do paradigma
maior do positivismo-empirista.
Contudo, BREILH (2006) insiste em analisar as especificidades do paradigma do
risco, uma vez que este auxilia a “manipulação cosmética de ‘fatores’ da realidade, a fim de
introduzir paliativos, de reduzir os índices epidemiológicos a níveis toleráveis, num esquema
de governabilidade” (BREILH, 2006, p. 199).
Para BREILH (2006), o problema central do paradigma do risco para a saúde coletiva
está na ideia da relativização perpétua do perigo, implícita no conceito de risco. Para o autor,
o sentido etimológico da palavra risco carrega a noção de “possível” ou “provável”, na qual,
temperada com a noção causal positivista-empírica, leva a um desencadeamento de
interpretações e ações fragmentadas e lineares, que propositalmente ou não, desprezam
inúmeros processos concretos que afetam à saúde das populações.
BREILH (2006) considera que na análise da geração das condições de saúde deve-se
distinguir o caráter do movimento dos processos geradores. Para o autor, existe sim aquelas
situações onde o “fator” degradante da saúde é ocasional, ocorre eventualmente, podendo ser
entendido como risco, contudo há muitos outros processos deteriorantes à saúde que atuam de
forma estrutural e permanente, ou mesmo que não permanente, mas ocorre diariamente ou
com alta regularidade.
A análise de saúde a partir do paradigma de risco converte estes processos degradantes
estruturais, permanentes e/ou regulares, em “fatores de risco”, transformando-os em
fenômenos fragmentados, externos ao sujeito (‘ex’posição), e pior, em “prováveis” problemas
de saúde, somente considerados como relevantes se o calculo estatístico apresentar
“associação significativa”, do contrário, a análise e a ação sobre tais fenômenos são
desconsideradas (BREILH, 2006). Neste sentido, o autor defende que:
A lógica do paradigma do risco é vertical, com uma racionalidade centrada no presente
fatorial, um presente desvinculado dos processos históricos de gênese (passado) e de
emancipação (utopia), razão por que é uma teoria de enorme utilidade para os modelos de
gestão neoliberal e para a manipulação da hegemonia na saúde (BREILH, 2006, p. 202).
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O ‘paradigma do risco’ vem a ser o paradigma do poder e da adaptação funcional de
uma vida estruturalmente insalubre, ao passo que o paradigma dialético da
epidemiologia crítica se constrói como uma visão contra-hegemônica que pretende
modificar as bases mesmas da vida social, tornando-a estruturalmente propícia ao
desenvolvimento da saúde coletiva e individual (BREILH, 2006, p. 201).

Os pesquisadores que executam essa operação do paradigma do risco a nomeiam como
práticas das ciências médicas ou da saúde. Contudo, devido ao papel político de subserviência
à conservação dos processos degradantes à saúde, que esta e outras operações técnicocientíficas produzem, autores como VASCONCELLOS e PIGNATI (2006), tem questionado
a validade destas “ciências” como ciência médica ou da saúde, pois não buscam atingir a
prevenção de doenças ou a promoção da saúde, que é o objetivo finalístico atribuído a
Medicina ou a Saúde Coletiva.
BREILH (2006, p. 194) propõe que devemos continuar aprofundando o debate sobre o
uso do conceito de risco nas analises de saúde, pois na visão do autor “há cada vez mais
indícios” que o paradigma do risco “constitui um obstáculo epidemiológico e prático”, tendo
em vista que o conceito risco “está profundamente marcado pelos princípios do positivismo” e
“nos pode atrelar a uma visão unilateral”. Neste sentido, BREILH (2006, p. 194), defende que
“não se trata de avançar em direção a uma epistemologia do risco, mas ao contrário, rumo a
sua superação” (o destaque é nosso).
Na trajetória de superação do causalismo positivista, inclusive do paradigma do risco,
BREILH (2006) reforça a proposta de LAURELL (1982), de olharmos a saúde em sua íntegra
e como processo, adicionando tempo e movimento, resgatando a dimensão temporal
histórica do espaço, e acrescenta que este olhar é indispensável se queremos superar a visão
unidimensional, fragmentada e estática dos ‘fatores’, predominante na epidemiologia.
De acordo com BREILH (2006), ao nos afastarmos da ideia de fator rumo à ideia de
processo, estamos rompendo com a exclusividade do princípio da identidade para a
incorporação do princípio do movimento, que reconhece a natureza contraditória dos
fenômenos da realidade.
BREILH (2006) busca avançar na formulação da proposta da determinação social da
saúde de LAURELL (1982), e considera que os processos sócio-históricos “adquirem uma
projeção distinta na saúde conforme os condicionamentos sociais de cada espaço e tempo”
(o destaque é nosso), possuindo propriedades “protetoras/benéficas (saudáveis)” ou
“destrutivas/deteriorantes/degradantes (insalubres)” (o destaque é nosso) (BREILH, 2006,
p. 203). O autor explica a trajetória histórica de construção do conceito de processos
protetores e destrutivos à saúde, iniciada no final dos anos 1970, período no qual começaram
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por denominar estes conceitos como “valores e contravalores” da saúde, remetendo a ideia
marxista de “valor de uso” (bens que atendem à necessidade humana) ou a sua “negação”
(BREILH, 2006, p. 205).
Contudo, de acordo com o autor, neste mesmo período houve o entendimento que o
conceito de processo protetor e destrutivo era mais compreensível e completo,
circunscrevendo estes conceitos da seguinte forma,
Quando um processo se torna benéfico, ele se converte num favorecedor das defesas e
suportes e estimula uma direcionalidade favorável à vida humana, individual ou coletiva, e,
nesse caso, nós o chamamos de ‘processo protetor’ ou benéfico, ao passo que, quando se
torna um elemento destrutivo e provoca privação ou deterioração da vida humana,
individual ou coletiva, nós o chamamos de ‘processo destrutivo’. Entende-se que um
processo pode corresponder a diferentes dimensões e campos da reprodução social e pode,
além disso, tornar-se protetor ou destrutivo, conforme as condições históricas em que se
desenvolva a coletividade correspondente (BREILH, 2006, p. 203).

BREILH (2006) ressalta que não devemos interpretar os processos protetores e
destrutivos separadamente, mas sim em seu desenvolvimento concreto. O autor aponta que
“os processos da reprodução social adquirem facetas e formas protetoras ou facetas e
formas destrutivas, conforme sua operação desencadeie mecanismos deste ou daquele tipo
nos genótipos ou fenótipos humanos do grupo envolvido” (BREILH, 2006, p. 203).
As expressões das facetas protetoras e destrutivas dos processos ocorrem com mais
ou menos força, ou tornam-se mais evidentes, dependendo do modo de vida e da lógica na
qual opera na formação social correspondente (BREILH, 2006). Para o autor, o movimento
de proteção/destruição é permanente, sempre está em curso situações de proteção e
degradação da reprodução social, mas a expressão desses processos em uma ou outra direção
num determinado grupo social, depende da lógica como estes operam socialmente.
BREILH (2006) recomenda que na investigação epidemiológica, os processos
protetores e destrutivos que sobressaírem no nível de influencia no processo saúde-doença das
populações, frente a outros processos, devem ser destacados como processos críticos, uma
vez que passam a ter maior importância estratégica para ação, tanto no sentido de impedir
ou contrapor-se aos processos degradantes (prevenção), quanto no sentido de impulsionar os
processos protetores (promoção da saúde). O autor acrescenta ainda, que a categoria processo
crítico é de grande utilidade para a realização de planejamentos estratégicos em saúde.
Esta proposta de análise epidemiológica caracterizando e destacando os processos
protetores e destrutivos da saúde faz parte de um esforço metodológico para operacionalizar a
renovação dialética nos estudos e práticas em saúde, buscando a transformação dos reais
condicionantes das morbidades e mortalidades sofridas pelas populações (BREILH, 2006).
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1.3.4 Repensar a Categoria Exposição e Incluir as Formas de Imposição

Neste

empenho

epistemológico

de

reformulação

teórico-metodológica

na

epidemiologia, BREILH (2006) propõe ainda rever o conceito de exposição empregado nas
análises de situação de saúde, de modo a situa-lo no referencial interpretativo do realismo
dialético.
A categoria exposição, da forma como é empregada no paradigma do risco, cumpre
um papel semelhante à categoria risco, carregando etimologicamente a ideia de relação
externa e ocasional (BREILH, 2006). O autor considera que o conceito exposição é valido
quanto à descrição de ações externas de fenômenos que atuam de “fora para dentro”, “de uma
causa suficiente sobre um destinatário”, contudo ressalta que “não devemos esquecer que essa
ligação de causa e efeito é apenas uma das muitas formas de ligação ou relação dos
processos nesse cenário, e que esse vínculo de exposição não é isolado” (BREILH, 2006, p.
206).
Retomando o conceito de processos degradantes apesentados na seção anterior,
destacamos que há situações nos modos de vida das populações que não são de origem
externa e ocasional, e sim estrutural, permanente e/ou regular, portanto, intrínseco ou interno
ás condições de vida dos povos (BREILH, 2006).
Nesse último caso, como os processos são intrínsecos, permanentes ou regulares, não
existindo externalidade e contingência, da mesma forma que a categoria risco não serve para
descrever esses processos, também não serve a categoria genérica exposição, sendo mais
apropriado falarmos de exposição crônica, no caso dos processos intrínsecos e regulares, e
‘im’posição no caso de processos intrínsecos e permanentes (BREILH, 2006). Sobre estes
conceitos, BREILH (2006) reforça que:
A distinção entre as duas formas de ‘ex’posição, ou melhor, entre as formas de exposição
ocasional e crônica e a ‘im’posição (ou exposição permanente ou intrínseca), é importante,
porque permite separar os processos contingentes e tem um grau de probabilidade dos
processos que são inerentes aos modos de vida e atuam de forma invariável, e que, por
conseguinte, têm zero grau de liberdade. Esses últimos, para serem modificados – ou
melhor, eliminados – como determinantes epidemiológicos, requerem uma
transformação do modo de vida, porque os ajustes ou reformas superficiais não põe
fim a seu impacto (o destaque é nosso) (BREILH, 2006, p. 207).

Para tornar mais nítido essa proposta, BREILH (2006) utiliza como exemplo
justamente uma situação de intoxicação por agrotóxicos em trabalhadores, nesse caso no
cultivo de flores para exportação, tema diretamente ligada a esta dissertação, sendo pertinente
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traze-lo como demonstração, de modo a contribuir na posterior discussão dos resultados.
Vejamos,
(...) A exposição crônica é aquela que adquire um padrão repetitivo, por estar inscrita
num modo de vida grupal, ou seja, ela implica regularidade e cotidianidade – é o caso
da floricultora que se expõe a um conjunto de pesticidas toda vez que entra na estufa,
diariamente, para realizar suas tarefas de cultivo. E, por fim, a imposição, ou exposição
intrínseca ou permanente, reflete-se, por exemplo, no padecimento das consequências de
um salário inferior ao valor da reprodução da força de trabalho e na ampliação obrigatória
da jornada de trabalho necessária, o que constitui uma característica estrutural que está
na base de um modo de vida grupal e do sistema correspondente de contratação de
trabalhadores, e acarreta todo um cortejo permanente de processos destrutivos que
deterioram a vida dos integrantes do grupo, tais como a desnutrição, o déficit de repouso, a
falta de recreação e exercícios adequados às tarefas, a impossibilidade de maior
aperfeiçoamento físico e intelectual etc. Esse tipo de modo de vida acarreta uma forma de
reprodução social insalubre, e suas condições configuram um verdadeiro padrão, que
inclui ainda outros problemas que ocasionam uma alta vulnerabilidade epidemiológica,
tais como a falta de controle sobre o processo produtivo (o destaque é nosso) (BREILH,
2006, p. 205-208).

1.3.5 Método e Técnicas: Reformulando a Integração do Quantitativo com o
Qualitativo

Como mencionado na seção ‘1.3.1’, sobre a práxis, o método interpretativo da
epidemiologia crítica, aplicado ao objeto de pesquisa desta dissertação, é o método dialético
ascensional ou praxiológico, sintetizado na proposta de ascensão do abstrato para o concreto
por meio da analogia (SAMAJA, 2004). Este método integra os atributos ‘quantitativos’ e
‘qualitativos’ na explicação dos fenômenos concretos, mas de que forma?
BREILH (2006) dedica-se em sistematizar uma discussão e proposta sobre como
realizar esta integração “quanti-quali” na perspectiva do realismo dialético, possuindo
inclusive um capítulo de outro livro seu (Nuevos Conceptos y Técnicas de Investigacíon,
1997), somente sobre esta temática. A proposta do autor parte de dois principais debates,
primeiro, da necessidade de diferenciar método de técnica, pois o positivismo empirista, ao
olhar apenas o plano empírico na análise da realidade, confunde o método e a técnica e acaba
interpretando-os como a mesma coisa. Em segundo lugar, o autor caracteriza as técnicas
quantitativas e qualitativas enquanto técnicas extensivas e intensivas, respectivamente.
Para realizar a diferenciação entre método e técnica, BREILH (2006) começa por
apresentar o papel basilar da teoria nas investigações científicas, uma vez que é o referencial
teórico ou interpretativo que orienta o caminho do conhecimento, ou seja, o método. Deste
modo, o método é a caminho interpretativo do objeto estudado, derivado da teoria geral

63

que a sustenta conceitualmente. Já a técnica é o instrumento sob o qual obtemos
empiricamente dados, informações ou atributos do fenômeno estudado. Considerando esta
tese, BREILH (2006) defende que ao invés de falarmos em triangulação de métodos, é mais
apropriado falarmos em triangulação de técnicas.
Trazendo esta análise para a aplicação metodológica na perspectiva do realismo
dialético, BRIELH (2006) aponta que na construção do método, este deve englobar o plano
empírico, por entender que este plano compõe a realidade, mas também deve incorporar o
plano generativo, no qual ocorrem os processos de gênese e a reprodução do objeto, que
“inclui toda a ‘determinação’: forma típica de ocorrência dos eventos que tendem a ser
regulares ou estáveis enquanto perdura uma mesma condição histórica (geral e modo de
vida)” (BREILH, 2006, p. 150). As técnicas, entretanto, trabalham apenas com os fenômenos
no plano empírico. Deste modo, o método só pode ser entendido como um desdobramento do
referencial teórico, uma vez que é por meio do método que se dá a síntese entre o plano
generativo e o plano empírico (BREILH, 2006).

Método
Técnica

Plano Generativo
Plano Empírico
Plano Empírico
Fonte: BREILH, 2006, p. 150

A partir desta análise, BREILH (2006, p. 151) assinala que as técnicas são empregadas
em momentos distintos do método, “de acordo com seu poder explicativo e com o problema”.
Para o autor,
usamos técnicas intensivas (impropriamente chamadas de ‘qualitativas’) nos processos em
que devemos aprofundar-nos na complexidade do singular; por outro lado, usamos
técnicas extensivas (impropriamente chamadas de ‘quantitativas’) para aprofundarmos na
complexidade e na regularidade dos fenômenos agregados (o destaque é nosso)
(BREILH, 2006, p. 151).

Antes de adentrarmos nas abordagens mais diretamente relacionadas ao aos estudos
sobre contaminação por agrotóxicos, cabe apontar uma síntese dos conceitos e orientações
metodológicas derivadas do realismo dialético na Epidemiologia crítica, apresentadas nesta
seção, pois estas serão as bases sob as quais iremos acrescentar outras referencias:


Construção científica por meio do método ascensional-analógico pela práxis;



Interpretação da saúde como um objeto/conceito/campo, constituído por dimensões e
ordens em uma complexidade própria, composta por relações de reprodução/gênese
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entre o coletivo-objetivo-determinado e o individual-subjetivo-contingente, que define
a interdependência entre macro-micro na saúde;


Análise dos fenômenos como processos (degradantes e protetores), utilizando o
princípio da contradição na análise destes fenômenos;



Compreensão da exposição como um fenômeno que possui modos de devir
socioambientais próprios, que nem sempre são contingentes, existindo formas de
exposições crônicas e de ‘im’posições;



Metodologia com base em uma teoria, o realismo dialético, e triangulação de técnicas
associadas à proposta metodológica geral;

1.4

VIGILÂNCIA

EM

SAÚDE

NO

AGRONEGÓCIO

E

AOS

AGROTÓXICOS

PIGNATI (2007) sugere que nos estudos que buscam compreender a relação do
agronegócio e seus impactos à saúde, deve-se analisar a cadeia produtiva e os riscos à saúdeambiente provenientes de cada elo da cadeia, contemplando dados de produção/insumos e
tecnologia empregada, para a partir destas informações inferirmos os eventos de risco dos
trabalhadores, da população e do ambiente, na perspectiva de obter explicações sóciotécnicas da rede de processos críticos à saúde-ambiente, incluindo a relação vigilânciaprodução-controle social dos riscos.
Em relação às pesquisas sobre agrotóxicos, PIGNATI et al. (2007) considera que
devido à complexidade dos fenômenos de contaminação ocupacional, ambiental e alimentar
por agrotóxicos, é necessário à utilização de abordagens interdisciplinares e participativas,
que incorporem o saber dos sujeitos atingidos pelos agrotóxicos, e que investiguem “as causas
subjacentes de natureza organizacional/gerencial e social/econômica, por meio de abordagens
‘sociotécnicas’ dos sistemas geradores de risco.” (PIGNATI et al., 2007, p. 106-107).
Na proposta de “Vigilância aos Agrotóxicos”, elaborada por PIGNATI et al. (2014), é
apresentado uma metodologia de monitoramento participativo dos agrotóxicos utilizados nos
municípios de grande produção agrícola, a partir do fornecimento dos dados de produção
agrícola e do consumo de agrotóxicos. A análise destes dados permite a inferência dos
processos degradantes à saúde e ao ambiente que a população está submetida e a criação de
ações pelos órgãos de vigilância e pela população de precaução dos agravos (eventos
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sentinela, planejamento estratégico, mapas de risco, educação em saúde etc.), considerando
também como imprescindível a análise dos determinantes do uso desses agrotóxicos de modo
que:
a ênfase de uma Vigilância dos agravos e danos cede lugar para uma dos determinantes
(produção agropecuária e uso de agrotóxicos), com base na possibilidade real de prever
seus impactos, já constatados na literatura científica, ficando mais próxima de sua missão
de intervir nos determinantes e condicionantes da saúde dos trabalhadores e população,
eliminando os riscos e implantando outro modelo de desenvolvimento, o sustentável
(PIGNATI et al., 2014, p. 4676).

Neste sentido, para interpretarmos os processos degradantes à saúde e ao ambiente
associados ao uso de agrotóxicos nas grandes lavouras, temos que ter acesso minimamente a
informações sobre os agrotóxicos utilizados nas lavouras, a quantidade utilizada, seus
produtos formulados, os respectivos princípios ativos, e, se possível, às misturas realizadas,
para termos condições entender os tipos de impactos ambientais, doenças e agravos à saúde
que podem estar associados a estas substâncias e de que modo o uso destes agrotóxicos na
agricultura podem estar degradando a saúde e o ambiente.
Estas informações são valiosas para as iniciativas sanitárias nos municípios de grande
produção agrícola, pois permite aos órgãos de vigilância em saúde prever os impactos à
saúde-ambiente advindos dos agrotóxicos utilizados e propor e executar medidas de
precaução, de modo a minimizar e erradicar os efeitos adversos dos venenos agrícolas
(PIGNATI et al., 2014).
PIGNATI et al. (2014) acrescenta que esta discussão sobre os agrotóxicos utilizados
nas lavouras e os agravos e doenças que estes provocam, precisa considerar a reflexão sobre a
determinação do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, assim como do modo de
produção do agronegócio concentrador de terra e químico-dependente e os conflitos e
massacres existentes com as populações que dependem da terra para a sua existência e
desenvolvem o modelo da agroecologia no campo.
No método desta dissertação, ou seja, na realização do estudo e da discussão dos dados
da produção agrícola, do uso de agrotóxicos e dos resultados das análises de resíduos de
agrotóxicos nas amostras ambientais e alimentares nos municípios de Campo Novo do
Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, consideramos estas contribuições de PIGNATI (2007),
PIGNATI et al. (2007) e PIGNATI et al. (2014).
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1.5 FASES DE EXECUÇÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO
ESTUDO
Compreendendo as categorias do realismo dialético apresentadas neste trabalho, na
qual exige nas interpretações dos fenômenos que analisamos e interagimos, a inserção do
tempo histórico, da complexidade contextualizada e do movimento de devir sócio-ecológico,
abordaremos as fases de execução e os procedimentos metodológicos a partir destes
pressupostos. Deste modo, abordaremos este trabalho compreendendo-o como uma pesquisamovimento, pois:


Está inserida em um contexto mais amplo e em permanente transformação, que
carrega e interage com a carga histórica de processos que moldaram a realidade social
e científica do objeto de estudo e do pesquisador;



Ao longo da execução das fases de estudo desta pesquisa, tanto a realidade
socioambiental analisada, quanto a compreensão por parte do pesquisador sobre os
fenômenos em estudo interagiram e foram se modificando;



A pesquisa não se encerra com a “conclusão” e entrega dos resultados, pelo contrário,
ao divulgar as sínteses do trabalho científico ela produz uma sucessão de influências
nos espaços sócio-científicos ao longo do tempo.
Como mencionado na apresentação, esta dissertação foi realizada como parte de um

projeto de pesquisa mais amplo, que surgiu de uma demanda apresentada pelo Ministério
Público do Trabalho à UFMT no ano de 2014. Este projeto de pesquisa nomeado “Avaliação
da Contaminação Ocupacional, Ambiental e em Alimentos por Agrotóxicos na Bacia do
Juruena (Campos de Júlio, Sapezal e Campo Novo do Parecis)” está em execução, com
trabalhos realizados por uma equipe multiprofissional com abordagens interdisciplinares e
participativas, conduzidos pelo NEAST/ISC/UFMT. Tem como objetivo “investigar o
impacto do uso de agrotóxicos na saúde de trabalhadores e no ambiente ocupacional e geral
por meio da avaliação do nível de contaminação nas águas (potável, rios e pisciculturas), nos
sedimentos de rios e alimentos (soja, milho, girassol, sementes de algodão, bovinos e peixes),
na bacia do rio Juruena, nas regiões que compõem os municípios de Campos Novos dos
Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, em Mato Grosso, avaliando os diversos fatores
ocupacionais, físicos, ecológicos e antrópicos que podem estar influenciando nos níveis de
contaminação”.
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No trabalho conduzido nesta dissertação, o objetivo do estudo consistiu em “Analisar
o uso de agrotóxicos na produção agrícola e a contaminação ambiental e alimentar por
agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio”, tendo
como objetivos específicos:


Analisar os dados da produção agrícola, da pecuária e do consumo de agrotóxicos nos
municípios estudados;



Analisar a contaminação por resíduos de agrotóxicos em amostras de água, sedimento
e peixes de rio e em carne bovina e ovina dos municípios;

O método utilizado para alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos da
pesquisa, dentro das possibilidades e limites desta dissertação, consistiu uma série de ações
realizadas entre os meses de novembro de 2014 a julho de 2016, com apoios e parcerias
diversas, executadas em diferentes fases (Figura 7).
Figura 7 – Fases de execução metodológica da dissertação.

1- Construção do projeto
de pesquisa

2 – Apresentação da
pesquisa, construção de
parcerias e
reconhecimento da área
de estudo

3 - Trabalho e estudo de
campo

4 – Conservação,
transporte e análise
química das amostras

5 – Busca dos dados
agropecuários e
sistematização dos dados
da pesquisa
(agropecuários e das
amostras)

6 – Análise dos resultados
e redação da dissertação

A construção do projeto de pesquisa, como descrito na Introdução desta dissertação,
ocorreu em meados no ano de 2014, por meio de um processo coletivo, de reuniões e diálogos
entre o NEAST, os pesquisadores e instituições convidados e o MPT-MT, que definiram os
objetivos, método, técnicas, cronograma e orçamento do projeto de pesquisa integrado na
bacia do rio Juruena, sendo homologado pela Pró-reitoria de Pesquisa (PROPEQ) da UFMT
no dia 05 de setembro de 2014 (Anexo 03).
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Na fase de apresentação do projeto, do estabelecimento de parcerias e do
reconhecimento da área de estudo, foi considerado as contribuições sobre o processo de
envolvimento e participação da comunidade atingida, do Estado e dos setores da sociedade
civil, para a construção de uma pesquisa interdisciplinar em um contexto complexo de
contaminação ocupacional, alimentar e ambiental por agrotóxicos (TAMBELLINI e
CÂMARA, 1998; MINAYO, 2002; AUGUSTO et al., 2005; BREILH, 2006; PIGNATI,
2007; RIGOTTO, 2011; PORTO, 2012; CARNEIRO et al., 2015).
Primeiramente foi realizado o contato prévio via telefone e endereço eletrônico, pela
equipe do NEAST, comunicando a iniciativa do projeto de pesquisa integrado e agendando
uma apresentação e diálogo com as secretarias municipais de saúde, educação, agricultura ou
desenvolvimento e meio ambiente, com as sedes municipais do INDEA-MT, com o sindicato
dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores da educação pública e os sindicatos rurais dos
municípios escolhidos.
Entre os dias 08 a 14 de dezembro de 2014 uma equipe do projeto de pesquisa foi aos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, onde realizaram reuniões
com organizações do Estado e sociedade civil, apresentando presencialmente o projeto de
pesquisa. Obtivemos a autorização das Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento e
Meio Ambiente das prefeituras dos três municípios (Anexo 04) para a realização da pesquisa,
firmamos parcerias com os Sindicados dos Trabalhadores da Educação Pública (SINTEP-MT)
nos três municípios (Anexo 05) e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo
do Parecis (Anexo 06) – em Sapezal e Campos de Júlio, não há Sindicato de Trabalhadores
Rurais.
Nesta mesma viagem foi iniciado o reconhecimento do território com vistas a começar
os trabalhos de estudo de campo desta pesquisa. Colhemos informações com os órgãos
municipais, nas sedes do INDEA, com os trabalhadores rurais e da educação e com a
população em geral, sobre o cenário socioeconômico do município, o uso agrícola dos
agrotóxicos, a pesca comercial e artesanal e o comércio de bovinos e ovinos.
O trabalho consistiu em três viagens aos municípios de Campo Novo do Parecis,
Sapezal e Campos de Júlio realizados entre os dias 02 e 06 de fevereiro, 22 e 29 de março e
08 e 12 de junho de 2015.
Na viagem realizada no mês de fevereiro, a equipe se dividiu, e uma parte realizou as
coletas de água, sedimento, carne de peixe, de bovinos e ovinos e outra realizou encontros em
escolas da zona urbana e rural dos três municípios. Durante esta fase realizou-se o registro
fotográfico e por escrito em diário de campo sobre aspecto da realidade socioambiental –
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relacionados ao objeto de pesquisa –, e dos pontos de estudo e coleta dos municípios. O plano
amostral e os procedimentos de coleta das amostras está descrito na seção “1.5.3.
Amostragem, Coleta, Armazenamento e Transporte das Amostras”.
Nos encontros realizados nas escolas definiu-se junto com os professores e o SINTEP,
como local de estudo e ponto de apoio da pesquisa integrada, uma escola da zona urbana e
uma da zona rural de cada município (Quadro 2). Durante a realização da pesquisa desta
dissertação, as escolas urbanas e rurais do Quadro 2 foram nossa base de apoio científica. As
direções administrativas das escolas cederam espaço para prepararmos e armazenarmos as
amostras, e os professores e estudantes destas escolas contribuíram na definição dos locais de
estudo e coleta, na realização da coleta, armazenamento e transporte de amostras e no repasse
de informações diversas sobre a realidade socioambiental dos municípios (Figura 8). O
envolvimento escolar durante a realização de todo o projeto de pesquisa fortaleceu e
enriqueceu o estudo desta dissertação.
Quadro 2 – Escolas da zona urbana e rural nos municípios de Campo Novo do Parecis,
Sapezal e Campos de Júlio que fazem parte do projeto de pesquisa integrado de Avaliação da
Contaminação por Agrotóxicos na bacia do rio Juruena-MT.
Municípios

Escola urbana

Campo Novo do Parecis

Escola Estadual Padre Ernesto
Avenida Amazonas Quadra 271
Coord. 13°39'14.36"S 57°54'18.54"W

Sapezal

Escola Estadual André Antônio Maggi
Av. Antônio André Maggi, 1780
Coord. 13°32'49.87"S 58°49'32.90"W

Campos de Júlio

Escola Estadual Angelina Franciscon
Mazutti
Rua Volmir Taborda Câmara nº 1778
Coord.13°43'10.15"S 59°15'45.34"W

Escola rural
Escola Municipal Nivaldo Alves da
Costa
BR-364 Km 48
Coord. 13°54'13,6'' S 57°58'16,2'' W
Escola Municipal Jaime Marcelo
Schecheli
BR-364 Km 1.093
Coord. 13°11'54.26"S 58°44'20.80"W
Escola Municipal Eliza K. Tomé
Rodovia MT-388 Alto Juruena
Coord. 14°6'40.87"S 59°12'27.66"W

Na viagem do mês de março foram definidos os pontos de coleta e realizada a
amostragem de água, sedimento e peixes, bem como a coleta de amostras de carne bovina e
ovina nos estabelecimentos comerciais e pecuários dos municípios, priorizando a coleta de
bovinos e ovinos produzidos nos municípios. A viagem realizada no mês de junho teve como
objetivo concluir a coleta de amostras de carne bovina.
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Figura 8 – Apresentação do projeto de pesquisa e diálogo com estudantes da Escola
Municipal Elisa K. Tomé, Campos de Júlio, MT.

Fonte: Sandro N. Vieira, 2015.

A equipe de pesquisa, nestas viagens de campo, também desenvolveu e auxiliou
trabalhos que fazem parte de outros objetivos do projeto de pesquisa integrado. Outras
viagens de campo foram realizadas por equipes do projeto de pesquisa, nas quais coletou-se
amostras de peixe e de carnes bovina e ovina para contribuir na pesquisa desta dissertação.
Cabe destacar ainda, que, nesta fase da pesquisa, além do apoio de professores e
estudantes das escolas, houve também diversos apoios e contribuições de funcionários das
prefeituras e do INDEA-MT, de trabalhadores rurais e moradores dos três municípios, sem os
quais o estudo de campo, coletas de amostras e todas as demais fases deste trabalho – a busca
e análise de dados agropecuários, a análise dos resultados e redação da dissertação –, ficariam
extremamente deficitários.
A fase da conservação, transporte e análise química consistiu: no preparo e
armazenamento das amostras de forma adequada para conservar as propriedades físicoquímicas dos agrotóxicos; no transporte destas amostras do local de coleta, passando pelo
local de armazenamento até o laboratório de análises químicas. As análises foram realizadas
nos laboratórios parceiros do projeto de pesquisa integrado, que nos repassaram os laudos das
análises logo após a conclusão das mesmas. Os procedimentos técnicos desta fase seguem
descritos na seção “1.5.4 Análise Cromatográfica das Amostras para Detecção de Resíduos de
Agrotóxicos”.

71

Na fase de busca dos dados agropecuários e de consumo de agrotóxicos, foram
consultados bancos de dados do IBGE-SIDRA e informações contidas no trabalho sobre
Vigilância aos Agrotóxicos de PIGNATI et al. (2014). A descrição dos dados secundários
coletados e do método de análise destes dados segue na seção “1.5.5 Busca e Análise dos
Dados da Produção Agrícola, da Pecuária e do Consumo de Agrotóxicos”. Estes dados
secundários, juntamente com os dados das amostras coletadas, foram sistematizados em
tabelas e gráficos, para serem apresentados e discutidos nesta dissertação.
Na análise dos resultados e na redação da dissertação, foram consultadas fontes
bibliográficas diversas: artigos científicos, livros, reportagens, documentários, entrevistas etc.
Consideramos as anotações do diário de campo, diálogo e discussões com membros da equipe
de pesquisa, e as orientações realizadas nas avaliações do andamento deste projeto de
dissertação. A construção e síntese da análise e redação do trabalho desta dissertação
basearam-se no método praxiológico-analógico de ascensão do abstrato para o concreto,
considerando a dialética na relação das dimensões geral, particular e singular, na tentativa de
aproximação teórica do processo real de poluição química ambiental e alimentar por
agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.
Nas seções abaixo seguem as características do local de pesquisa, com informações
socioambientais da bacia do rio Juruena, informações sociais e demográficas dos municípios e
os procedimentos metodológicos da pesquisa.

1.5.1 A Bacia do Rio Juruena
A bacia do rio Juruena insere-se no grupo de mananciais integrantes da Bacia do Rio
Amazonas. O rio Juruena, juntamente com o rio Teles Pires/São Manoel, formam o rio
Tapajós, afluente da margem direita do rio Amazonas (Figura 9) (EPE, 2010).
A bacia do rio Juruena compreende aproximadamente 190.931 km2, entre os paralelos
7º 20’ e 14º 43’ de latitude sul e os meridianos 49º 15’ e 54º 03’ de longitude oeste, situandose quase que integralmente no Estado de Mato Grosso, exceto por uma pequena parcela do
seu baixo curso que se insere no Estado do Amazonas (cerca de 5% da bacia); além de
Rondônia (menos de 0,2% do município de Vilhena), conforme se pode observar na Figura 10
(EPE, 2010).
O curso do rio Juruena percorre uma extensão de 1.080 km, apresentando suas
nascentes, assim como de seus principais tributários, no grande pacote arenítico das encostas
setentrionais da Chapada e do Planalto dos Parecis, ao sul, encaminhando- se para o norte
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onde percorre, em grande parte, rochas do embasamento cristalino e segue por terrenos
predominantemente sedimentares até juntar-se ao rio Teles Pires, já no domínio amazônico
(EPE, 2010).
Figura 9 - Localização da bacia hidrográfica do rio Tapajós, delimitada em azul claro.

Fonte: http://telmadmonteiro.blogspot.com.br/2011/07/amazonia-recursos-naturais-valem.html

Pela extensão e orientação sul-norte da bacia, seu território compreende desde as
tipologias vegetais do bioma Amazônico, ao norte, até as do Cerrado, ao sul, com inúmeras
áreas de contato dessas formações, o que repercute nas características faunísticas muito
diversas, abrangendo tanto comunidades tipicamente florestais e com alto grau de endemismo
a uma fauna que mistura elementos de formações abertas e florestais (EPE, 2010).
O rio Juruena recebe inúmeros tributários, sendo aqueles de maior porte, os rios: do
Sangue, Arinos e dos Peixes, todos eles afluindo pela sua margem direita. O regime
hidrológico na bacia é condicionado pelo regime de precipitações tipicamente tropical, com
chuvas de grande intensidade no verão, que ultrapassam os 300 mm mensais, e precipitações
muito reduzidas no inverno e na primavera. O regime de precipitações na região das
cabeceiras, situadas no espesso pacote sedimentar arenoso da Chapada e Planalto dos Parecis,
propicia a grande regularização dos deflúvios, cujo padrão sazonal configura o trimestre mais
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úmido entre fevereiro e abril, tendo as vazões máximas, em geral, em março; sendo o
trimestre mais seco entre agosto e outubro (EPE, 2010).
Figura 10 - Principais tributários do rio Juruena e suas sub-bacias.

Fonte: EPE, 2010

Todas essas características permitem que o rio Juruena possa ser dividido em dois
trechos, que agregam as sub-bacias também definidas nos estudos para a Política Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso:


Alto curso, das cabeceiras na Chapada e no Planalto dos Parecis até a confluência com
o rio Arinos, abrangendo, além da sub-bacia do Alto Juruena, as sub-bacias dos rios
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do Sangue, do rio Arinos e do rio dos Peixes, compreendendo 152.179 km2, que
representa cerca de 80% da área total da bacia.


Baixo curso, da confluência com o rio Arinos até sua foz, no rio Teles Pires, próximo
à Barra do São Manoel, fazendo a divisa com o Estado do Amazonas, tendo como
principais tributários os rios São Tomé, Santana, São João da Barra ou Matrinxã,
totalizando uma área de 38.752 km² (EPE, 2010).
Na sub-bacia do rio Arinos, a expansão da monocultura da soja e da cana-de-açúcar,

em terrenos de alta susceptibilidade à erosão, além da utilização de insumos agrícolas,
repercutem nos valores mais elevados de fósforo total, tanto no meio líquido, quanto nos
sedimentos, embora os índices de qualidade das águas se apresentem bons. Outro caso
corresponde ao rio do Sangue, cujas águas apresentam coloração esverdeada, provavelmente
devido ao fitoplâncton, atestando a presença de material orgânico (EPE, 2010).
O uso e ocupação do solo, especialmente a monocultura desenvolvida na região de
cabeceiras do rio do Sangue e Arinos, tornam este último um dos principais corredores de
transporte de sedimentos da bacia (EPE, 2010).
O aporte de sólidos propicia o arraste de nutrientes minerais às águas, especialmente o
fósforo, presentes nas áreas de pastagem e nas lavouras de grãos. Esses produtos são
transportados para o baixo curso da bacia e depositados preferencialmente nas regiões das
planícies aluvionares, tendendo a se precipitar no substrato juntamente com as altas
concentrações de ferro e alumínio carreadas e abundantes nos solos da região. Constatou-se
no rio Juruena, próximo à confluência do Teles Pires, os valores mais elevados de fósforo
total, tanto no meio líquido quanto nos sedimentos (EPE, 2010).
O uso rural das águas é difuso, ocorrendo de forma dispersa nas propriedades e
nucleações rurais, principalmente na região das nascentes, onde há uma maior concentração
das atividades agrícola e pecuária e o suprimento urbano é feito basicamente por manancial
subterrâneo, sendo pouco expressivas as captações nos cursos d’água superficiais (EPE,
2010).
O papel de fronteira e expansão da ocupação agropecuária, assim como a exploração
madeireira conferiram à bacia uma situação de avançada perda e fragmentação de habitats
nativos, com a consequente substituição pela agricultura mecanizada na porção sul e sudeste
da bacia e a expansão da pecuária em sua porção central e norte. Esses usos do solo são
responsáveis pelos altos índices de desmatamento verificados nas últimas décadas (EPE,
2010).
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Em relação à geração de energia elétrica, estão inseridas na bacia do Juruena 9 usinas
(6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs e 3 Centrais de Geração Hidrelétricas - CGHs),
que somam 93,7MW de potência. Em construção encontram-se 5 PCHs e, em outorga, 7
PCHs e 2 CGHs. O rio com maior potência aproveitada é o rio do Sangue (PCHs Baruíto e
Garganta da Jararaca), seguido do rio do Sacre (PCH Sacre 2). O rio Juruena é atualmente o
terceiro em potência gerada que, com a entrada em operação das usinas em fase de
construção: PCHs Rondom, Parecis, Sapezal, Cidezal e Telegráfica, e da outorga das PCHs
Ilha, Segredo e Jesuíta, será responsável pela maior parte da energia a ser gerada.
As PCHs são as maiores produtoras de energia da bacia, correspondendo a 57% do
total gerado, enquanto que o montante proveniente de Usinas Termoelétricas – TEs atinge
12%, as CGHs respondem por cerca de1% e a autoprodução de energia cobre o restante da
geração na bacia.
As áreas legalmente protegidas representam cerca de 32% do território da bacia, ou
seja 61 mil km2, sendo preponderante a quantidade de Terras Indígenas (TI), que somam 20
TIs ocupando 21% do território da bacia. As Unidades de Conservação são representadas
pelo: Parque Nacional do Juruena, Estação Ecológica de Iquê, Reserva Ecológica de Apiacás,
Parque Estadual Igarapés do Juruena, Parque Estadual do Sucunduri e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Bararati. As Terras Indígenas correspondem à TI Escondido, TI
Erikpatsa, TI Japuira, TI Apiaká-Kayabi, TI Kayabi, TI Batelão, TI Enawenê Nawê, TI
Nhambiquara, TI Menku, TI Juininha, TI Paresi, TI Santana, TI Uirapuru, TI Utiariti, TI
Tirecatinga, TI Irantxe, TI Pirineus de Souza, TI Ponte de Pedra, TI Estação Parecis e TI
Manoki.

1.5.2 Características Sócio-Demográficas e Ambientais dos municípios

Este estudo foi realizado nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio, que estão situados na região oeste de Mato Grosso (Figura 11).
Campo Novo do Parecis foi emancipado em 1988, a cidade fica localizada a 390 Km
de Cuiabá e tem seus primeiros registros pelo Estado brasileiro em 1907, pelas expedições do
Mal. Cândido Rondon na instalação de linhas telegráficas. A ocupação do território para fins
agrícolas ocorreu efetivamente a partir da década de 1970. Faz parte do município a Terra
Indígena Utiariti, que possui parte da TI no município de Sapezal, ocupada pelo povo
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indígena Paresí. De acordo com o censo IBGE, Campo Novo Parecis possui uma área de
9.434,3 Km2 e uma população estimada de 31.985 habitantes (IBGE, 2015). Quanto aos
recursos hídricos, o município está inserido na bacia Amazônica, na subdivisão da bacia do
Tapajós, bacia do Juruena e sub-baciais do Sangue e Alto-Juruena (Figura 9 e 10).
Figura 11 – Localização dos municípios de Campos de Júlio, Sapezal e Campo Novo do
Parecis e dos principais rios que compõem a Bacia do Juruena e Teles Pires.

Fonte: F.A.N.S. Lima, 2014.

O município de Sapezal passou a ser povoado por colonos sulistas a partir da década
de 1970, na época sendo distrito de Diamantino, quando iniciaram a instalação da agricultura
na região. A zona urbana começou a ser formada nas proximidades da estrada MT-235 e a
criação do município ocorreu em 1994, localizando-se a 470 Km de Cuiabá. Possuem uma
área de 13.624 Km2, uma população estimada de 22.665 habitantes e três terras indígenas:
parte da Terra Indígena Utiariti, onde moram indígenas da etnia Parecí, a Terra Indígena
Tirecatinga da etnia Nambikwara, e parte da Terra Indígena Enawenê-Nawê, da etnia
Enawenê-nawê (IBGE, 2015). O município faz parte da grande bacia Amazônica, nas divisões
da bacia do Tapajós, bacia do Juruena e sub-bacia do Alto Juruena (Figuras 9 e 10).
Em Campos de Júlio, a ocupação do território começou nos anos 1980, onde foi
colonizado para fins de instalação da agricultura moderna. Em 1986, tornou-se distrito de
Comodoro e em 1994 foi criado o município. A cidade situa-se a 520 Km de Cuiabá, o
município possui 6.801 Km2 e uma população estimada de 6.155 habitantes (IBGE, 2015).
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Em relação aos recursos hídricos, faz parte da bacia Amazônica, nas divisões da bacia do
Tapajós, bacia do Juruena e sub-bacia do Alto Juruena (Figuras 9 e 10).

1.5.3 Amostragem, Coleta, Armazenamento e Transporte das Amostras

Desde o surgimento da indústria de síntese de agrotóxicos e da contaminação gerada
por estes agentes químicos, inúmeras técnicas de amostragens e análises laboratoriais, têm
sido criadas e testadas, por pesquisadores do mundo todo, na tentativa de compreender a
dispersão e o impacto dos agrotóxicos no ambiente, nos alimentos e no ser humano, numa
verdadeira corrida atrás do entendimento do tamanho do prejuízo provocado pelos
agrotóxicos à saúde humana e ao ambiente.
O desenvolvimento e aprimoramento destas técnicas de amostragem e análise
laboratorial de agrotóxicos são importantes, pois possibilitam uma aproximação cada vez
maior da compreensão do comportamento ambiental das moléculas sintéticas biocidas e dos
danos que provocam à saúde-ambiente, permitindo que se criem mecanismo de
monitoramento e controle cada vez mais rigorosos, de modo a diminuir e erradicar estes
danos.
Portanto, estas técnicas são imprescindíveis para a pesquisa sobre a contaminação por
agrotóxicos, sendo sempre importante buscar as recomendações mais atualizadas, de modo a
obter a maior qualidade possível do resultado final, tanto em termos de acurácia como de
precisão. Contudo, o uso destas técnicas de pesquisa não são neutras, elas sempre estão
inseridas dentro de um arcabouço teórico de interpretação do fenômeno em estudo e a forma
como são utilizadas dependem da intencionalidade e do objetivo da pesquisa.
Cabe ressaltar um fator essencial na utilização destas técnicas de pesquisa, que é o seu
caráter limitado. Diversas pesquisas científicas empírica-positivistas realizadas sobre
agrotóxicos resumem-se a utilizar apenas estas duas técnicas (amostragem e análise
cromatográfica), melhorando-as dentro das possibilidades de orçamento que os projetos de
pesquisas fornecem. Estes projetos de pesquisa, geralmente são feitos quando a poluição já
ocorreu ou está ocorrendo e geralmente são realizados com recursos insuficientes para abarcar
a investigação da totalidade de fenômenos envolvidos no processo de poluição ambiental,
alimentar e humana por agrotóxicos, ainda mais por serem processos de análise laboratorial
de custo elevado.
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A ANVISA tem 512 princípios ativos autorizados para uso no Brasil e no Sistema de
Agrotóxicos Fitossanitário (AGROFIT) do Ministério da Agricultura, Meio Ambiente e
Abastecimento (MAPA) estão registrados 1.833 produtos formulados liberados para uso
agrícola (ANVISA, 2016; AGROFIT, 2016). Por sua vez, as técnicas para detecção da
presença de resíduos de agrotóxicos em amostras ambientais ou alimentares é limitada à uma
quantidade de princípios ativos nas quais os laboratórios têm métodos validados (que
geralmente não ultrapassam a casa de dezenas) e ao limite de detecção e quantificação que os
aparelhos podem captar. Assim, só por esta limitação intrínseca da técnica de detecção,
ficamos impedidos de saber sobre a real ocorrência de contaminação ambiental, alimentar e
humana pela maioria dos agrotóxicos utilizados nas lavouras.
Neste sentido, é preciso alertar a comunidade científica, os órgãos fiscalizadores e
reguladores do Estado, e toda a sociedade civil, que mesmo com a máxima sofisticação destas
técnicas, não é possível apreender na totalidade a real dispersão e, por conseguinte, o real
dano provocado pelos agrotóxicos no ambiente, nos alimentos e nos seres humanos, devido à
enorme complexidade de como ocorre esses processos na natureza e devido às limitações
técnico-científicas relacionadas aos métodos de amostragens e das análises laboratoriais.
Portanto, é uma característica intrínseca nas pesquisas sobre contaminação de agrotóxicos a
sub-informação ou sub-conhecimento, ou seja, a certeza da impossibilidade, por parte do
grupo de pesquisa, do alcance ao conhecimento completo dos prejuízos à saúde-ambiente
causadas pelas moléculas biocidas utilizadas na cadeia produtiva do agronegócio.
Essa constatação é mais um processo crítico do uso de agrotóxicos na produção
agrícola que deve nos fazer refletir profundamente, pois, em outras palavras, há uma
tecnologia letal sendo utilizada – sementes transgênicas tóxicas associadas à aplicação
massiva de venenos e fertilizantes – de forma legalizada e em larga escala, num modelo de
produção altamente concentrador de poder e riqueza, mas que é praticamente impossível
mensurar a real degradação que provoca à saúde-ambiente. Isso quer dizer que mesmo com
órgãos reguladores e fiscalizadores fortes e autônomos, com condições técnico-científicas
avançadas – o que está muito distante da nossa realidade –, mesmo assim, não seria suficiente
para um monitoramento efetivo e controle total dos prejuízos à saúde-ambiente causados
pelos agrotóxicos utilizados na produção agrícola.
Mesmo que exista esta limitação intrínseca, isso não significa que são técnicas inúteis
ou descartáveis, pelo contrário, como dito acima são instrumentos imprescindíveis na
avaliação da poluição química por agrotóxicos no ambiente, no alimento e no ser humano.
Contudo é necessário situar estas técnicas em um paradigma científico que considere os
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resultados das análises de resíduos químicos como uma expressão empírica da dimensão atual
e real do processo mais amplo de poluição química, para não cairmos na armadilha empirista
de reduzir a realidade da poluição química por agrotóxicos apenas aos resíduos detectados
e/ou quantificados nos laboratórios.
A comunidade técnico-científica tem produzido uma vastidão de artigos,
recomendações e manuais sobre os procedimentos de amostragem e de análise laboratorial de
agrotóxicos. A definição da técnica de amostragem e análise laboratorial a ser utilizada numa
pesquisa de agrotóxicos depende de vários fatores, como: tipo de componente ambiental,
alimentar ou do corpo humano que vai ser analisado (matriz); objetivo da pesquisa; o tamanho
e características do universo amostral; os tipos de agrotóxicos que vão ser analisados; e
orçamento do projeto de pesquisa.
Como já mencionado, para esta dissertação foram selecionados como componentes
para serem amostrados e analisados: a água e sedimento de rios e córregos; carne de peixe;
carne bovina; e carne ovina.
Os resultados laboratoriais das amostras destes componentes serviram como
indicadores de contaminação ambiental por agrotóxicos, pois a detecção destes compostos em
qualquer um desses componentes indica que o ambiente e/ou o organismo no qual estes
componentes foram detectados, está contaminado.
Por exemplo, ao se encontrar agrotóxicos em carne de peixe, significa que o
organismo do peixe também está contaminado, assim como o seu ambiente – o ecossistema
aquático. Deste modo, a carne de peixe é um indicador da poluição química ambiental, mais
especificamente da poluição do sistema hídrico onde o peixe foi coletado. Do mesmo modo, a
detecção em amostras de carnes bovina e ovina é indicadora de contaminação do ecossistema
terrestre.
As amostras de carne de peixe, de bovino e ovino, além de indicarem a poluição
ambiental, são indicadores de poluição alimentar por agrotóxicos, pois estas carnes
constituem parte da dieta alimentar da população brasileira.
Estas amostras serão consideradas, portanto, como uma expressão pontual, ou melhor,
singular, do processo mais amplo, atual e real, da poluição química por agrotóxicos nos
municípios estudados, como descrito na Introdução e apresentado na Figura 3, página 19.
Segundo GREENFIELD e SOUTHGATE (2003), a amostragem seletiva é uma
técnica amostral legitimamente usada na análise de contaminantes em que o objetivo pode ser
a identificação da exposição máxima de contaminantes. Na amostragem seletiva as amostras
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são obtidas a partir de um plano de amostragem que exclui materiais com determinadas
características ou seleciona apenas aquelas com características definidas.
A amostragem seletiva mostrou-se a mais apropriada nesta pesquisa, devido ao
universo amostral ser muito grande (existem muitos rios em cada município e dezenas de
milhares de bovinos, peixes e ovinos) e porque o objetivo foi encontrar organismos que
estavam contaminados por agrotóxicos, desse modo era inviável uma amostragem aleatória e
representativa.
Os critérios de seleção das amostras de água, sedimento, peixe e carne de bovinos e
ovinos para esta pesquisa estão descritos no Quadro 3.
Quadro 3 – Critérios de seleção para a amostragem de Água, Sedimento, Peixe e Carne de
Bovinos.
Amostra
Critérios de seleção

Água, Sedimento e Peixes

Carne

de

Bovinos

e

Ovinos



Rio, córrego ou tanque próximo de lavouras;



Possibilidade de acesso ao rio/córrego ou tanque;



Piscosidade no rio/córrego/tanque.



Possibilidade de definir a origem da produção do
bovino e ovino;



A produção ser oriunda do município estudado;

A partir da informação obtida com moradores locais – trabalhadores urbanos e rurais –
que fazem uso de rios para pesca recreativa (Figura 12), selecionamos os pontos de coleta de
água, sedimento e peixes. Realizamos uma coleta de peixes em um município de outra região
de produção agrícola, para obter amostras de modo a testar a técnica de análise laboratorial e
para compararmos os resultados.
Como o objetivo foi abranger o máximo possível de locais de pesca nos três
municípios, realizou-se a amostragem de água, sedimento, e peixes, buscando a maior
quantidade de pontos de coleta possíveis, no intuito de abranger no mínimo três ou mais
rios/córregos em cada um dos municípios estudados. Vale registrar que em nenhum dos três
municípios há pesca comercial e/ou tanques de piscicultura comerciais.
A água superficial dos rios/córregos/tanques foi coletada em três garrafas de vidro
âmbar de 1 litro, imersas em uma profundidade de 30 cm, fechadas posteriormente com tampa
de rosca de teflon, acondicionadas em caixa de isopor com gelo e transportadas em até 48
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horas para uma geladeira a 4°C, permanecendo armazenadas até a extração no Laboratório de
Análise de Resíduos de Biocidas (LARB) da UFMT (NOGUEIRA et al., 2012).
Figura 12 – Colaboração de trabalhadores rurais de Campo Novo do Parecis na definição dos
locais de coleta de água, sedimento, carne de peixe, bovino e ovino.

Fonte: Sandro N. Vieira, 2015.

O sedimento foi coletado com a draga de Ekman em locais dos rios/córregos/tanques
com concentração de sedimento mais argiloso, evitando locais de areias grossas. As amostras
de sedimento foram homogeneizadas, embrulhadas em folha de alumínio, acondicionadas em
caixa de isopor com gelo, e armazenadas posteriormente a -20°C no Laboratório de Análise
de Resíduos de Biocidas (LARB) da UFMT até o momento da análise (MIRANDA et al.,
2008).
Realizou-se uma coleta de peixes em cada ponto de coleta. Os peixes foram coletados
por meio de iscas com vara, linha de pesca, anzol, molinete, carretilha e puçá. A quantidade
de amostras de peixe coletados por pesca com vara, variou de acordo com a eficácia do
método de coleta no momento da coleta, ou seja, de acordo com o “sucesso da pescaria”
(UEIDA e CASTRO, 1999). Como a coleta dependia da ‘sorte da pesca’, também adquirimos
peixes congelados que foram pescados anteriormente pelos próprios moradores próximos aos
pontos de coleta.
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Os peixes pescados foram imediatamente sacrificados, em seguida foi feita a biometria
(peso, comprimento total, comprimento padrão e comprimento da cabeça), o registro
fotográfico e a identificação pelo nome popular. Com o peixe congelado realizou-se o
descongelamento parcial, a biometria, o registro fotográfico e a identificação pelo nome
popular. Não houve a identificação taxonômica dos peixes. Em seguida, o peixe foi
descamado, eviscerados de maneira asséptica e retirou-se os filés da porção dorsal, para obter
200 gramas de amostra. Em alguns casos, foram feitas amostras compostas de filés de mais de
um peixe, para obter as 200g necessárias. As amostras foram acondicionadas em um
envoltório plástico (embalagem primária). Foi preenchida a ficha de identificação/etiqueta e
esta foi envolvida em um plástico apropriado. Acondicionou-se a amostra e a etiqueta no
interior de outro envoltório plástico (embalagem secundária), sendo fechado com um lacre
plástico numerado de forma indelével.
As amostras foram congeladas em freezer a -20ºC, até o transporte para análise
multiresíduo de agrotóxicos no Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da
Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, RS) e para análise de glifosato e do seu
metabólito, o ácido aminometilfosfônico (AMPA), no Laboratório do Centro Nacional de
Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária Meio Ambiente (LRC-EMBRAPA/Meio Ambiente, Jaguariúna, SP).
Para o transporte das amostras foi utilizada uma caixa de isopor, com barras de gel
congeladas, proporcionando as condições necessárias para que as amostras permanecessem
congeladas até a chegada aos laboratórios de destino (MAPA/SDA, 2009).
Para a coleta de carne de bovinos e ovinos, foi consultado junto à secretaria de
desenvolvimento econômico e Câmara de Dirigentes e Logistas de cada município a lista dos
estabelecimentos de comércio de carne bovina (açougues). A partir desta listagem, foi
realizada a coleta de carne de bovinos e ovinos nos açougues, de acordo com os critérios
listados no Quadro 3.
As amostras foram acondicionadas em um envoltório plástico (embalagem primária).
Foi preenchida a ficha de identificação/etiqueta e esta foi envolvida em um plástico
apropriado. Acondicionou-se a amostra e a etiqueta no interior de outro envoltório plástico
(embalagem secundária), sendo fechado com um lacre plástico numerado de forma indelével.
As amostras foram congeladas em freezer a -20ºC, até o transporte para análise multiresíduo
de agrotóxicos no Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal
de Santa Maria -UFSM.
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1.5.4 Análise Cromatográfica das Amostras para Detecção de Resíduos de
Agrotóxicos

A análise de resíduos de agrotóxicos na água e no sedimento foi realizada no LARBUFMT. Foram utilizadas duas técnicas para a determinação de resíduos de agrotóxicos nas
amostras de água: micro-extração líquida dispersiva assistida por ultrassom (USAME) e
extração em fase-sólida (SPE) que abrangeu um total de 12 ingredientes ativos e três
metabólitos (atrazina, terbutilazina, metribuzim, ametrina, prometrina, flutriafol, hexazinona,
cipermetrina, clorpirifós, lambda-cialotrina, malationa, metolacloro, endossulfam sulfato, alfa
e beta-endossulfam). Os analitos foram identificados e quantificados por cromatografia gasosa
acoplada a um espetrômetro de massas (CG-MS) (CARBO et al., 2008; NOGUEIRA et al.,
2012).
A extração dos resíduos de agrotóxicos das amostras de sedimento e a análise da
quantidade de resíduos presentes nas amostras foram realizadas pelo método de cromatografia
gasosa acoplada com espectrometria de massas (GC-MS), de acordo com os métodos
validados pelo LARB-UFMT, no artigo de LAABS et al. (2002), para a detecção de 10
ingredientes ativos e três metabolitos (atrazina, cipermetrina, clorpirifós, lambda-cialotrina,
endosulfan sulfato, alfa e beta-endosulfan, malationa, metolacloro, metribuzim, parationa
metílica, permetrina e trifluralina).
A análise da presença de glifosato e AMPA, em carne de peixe foi realizada no
Laboratório de Resíduos de Contaminantes da Embrapa Meio Ambiente (LRCEmbrapa/MA). O glifosato, princípio ativo do agrotóxico mais utilizado na agricultura, exige
um método específico para sua a detecção e poucos laboratórios realizam a análise de
resíduos desta molécula. O LRC-Embrapa/MA validou o método de extração e análise de
glifosato e AMPA por meio de cromatografia líquida e detecção por fluorescência após
derivação pós-coluna (ABAKERLI e FAY, 2003). Neste método o laboratório consegue
verificar a presença de resíduos desses compostos na carne de peixe, contudo não está
validada para a verificação na carne bovina e ovina, por isso foram analisadas apenas
amostras de peixe.
A análise multiresíduo da presença de agrotóxicos em amsotras carne de peixe, carne
bovina e ovina foi realizada no LARP/UFSM, com extração por método QuEChERS
modificado e análise por cromatografia líquida de ultra-alta eficiência acoplada à
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espectrometria de massas em série (UHPLC-MS/MS). O procedimento de método
QuEChERS modificado empregou como solvente de extração acetonitrila acidificada e para a
etapa de partição os sais utilizados foram sulfato de magnésio, cloreto de sódio e/ou acetato
de sódio. Após a adição dos sais os tubos foram agitados e centrifugados. A limpeza dos
extratos foi realizada através da extração em fase sólida dispersiva (d-SPE, do inglês
dispersive solid phase extraction). Nesta etapa empregou-se o uso dos solventes C18 e PSA
juntamente com o sal secante sulfato de magnésio. Por fim, realizou-se a agitação,
centrifugação e filtração dos extratos. Os extratos antes da injeção por UHPLC-MS/MS foram
diluídos cinco vezes em água ultrapura. Este método é capaz de detectar a presença de 25
tipos de princípios ativos de agrotóxicos: 2,4 D, Acefato, Atrazina, Benzoato de Emamectina,
Carbofurano, Carbendazin, Cipermetrina, Clomazona, Clorpirifós, Diuron, Endosulfan,
Fipronil, Flutriafol, Imazapic, Isoxaflutol, Malation, Metamidofós, MetilParatio, Metomil,
Metribuzin, Permetrina, Metolacloro, Tebutiurom, Tebuconazol, Triflurallina (RIZETTI et al.,
2015).

1.5.5 Busca e Sistematização dos Dados da Produção Agrícola, da Pecuária e do
Consumo de Agrotóxicos

O Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) fornece uma variedade de
dados em vários níveis territoriais, proporcionando ao pesquisador analisá-los como
indicadores socioeconômicos e sanitários de um território, de acordo com seu objeto de
pesquisa e marco teórico-metodológico.
Para este trabalho foi utilizado os dados de produção agropecuária e da estrutura
fundiária disponíveis no SIDRA dos três municípios em estudo. Por meio destes dados é
possível identificar quantitativamente a extensão e a produção do sistema agropecuário por
município. Esta informação é valiosa para a compreensão dos aspectos sanitários da região,
pois neste estudo o modelo produtivo de uma região é compreendido como uma determinação
do processo saúde-doença da população e estes dados nos fornece a dimensão deste processo
produtivo agropecuário, que predomina na região, nos permitindo inferir não somente a
quantidade da ‘riqueza’ produzida, sobretudo os impactos negativos à saúde-ambiente
correlacionados a esse modelo produtivo.

85

O Censo Agropecuário divulgado no ano 2006 realizou uma coleta de dados referentes
à estrutura agrária brasileira, revelando diversas informações importantes para a compreensão
da realidade da agropecuária nacional, como a dimensão da concentração de terra no Brasil e
principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde ocorreu a formação dos maiores
latifúndios do país.
Contudo, os dados referentes ao tamanho da área das propriedades rurais foram
estratificados pelo IBGE somente até 2.500 hectares, não possibilitando uma análise de
propriedade maiores de 2.500 hectares, limitando a compreensão sobre a real concentração de
terra nos municípios brasileiros. Mesmo assim, é possível a partir destes dados termos uma
noção da dimensão da concentração de terra em diversas escalas territoriais do Brasil.
Logo em seguida ao acesso obtido pelo NEAST/ISC/UFMT ao banco de dados do
INDEA-MT até o ano de 2012, tendo uma série de estudos produzidos a partir desses dados,
foi cancelado o contrato com a empresa terceirizada responsável pelo sistema de informação
do banco de dados eletrônicos do INDEA-MT, ficando sem sistematização dos dados do
receituário agronômico a nível estadual nos anos seguintes. Em meados de 2015 fomos
informados pelo INDEA-MT que o sistema informatizado foi retomado, contudo não
objetivemos resposta positiva do órgão a respeito da disponibilização para o acesso público ao
banco de dados de uso dos agrotóxicos atualizado até a realização desta pesquisa.
Na proposta de Vigilância aos Agrotóxicos de PIGNATI et al. (2014), foi construída
uma tabela com os princípios ativos de agrotóxicos mais utilizados em municípios de grande
produção agrícola de Mato Grosso no ano de 2012. Para a formulação desta lista, foram
escolhidos os municípios de Lucas do Rio Verde e Campo Verde, que possuem grande
produção agrícola de soja, milho e algodão e os municípios de Barra do Bugres e Nova
Olímpia, que produzem apenas cana-de-açúcar, onde calculou-se, com base no banco de
dados do INDEA-MT e IBGE-SIDRA, a quantidade de princípios ativos em litros que foram
utilizados por hectare em cada tipo lavoura nestes municípios. Verificou-se o uso proeminente
de 31 princípios ativos de agrotóxicos, que representou 90% de um total de 202 princípios
ativos utilizados nestes municípios.
Estes 31 princípios ativos com as respectivas médias de consumo por hectare de
acordo com a cultura agrícola, seguem listados na Tabela 10, página 120, onde é utilizado
para a análise do uso de agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio.
No mesmo trabalho de PIGNATI et al. (2014), foi calcula a média do volume (litros)
total dos agrotóxicos por hectare para as culturas agrícolas de soja, milho algodão e cana-de-
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açúcar. Estas médias estão na Tabela 11, página 129, onde é utilizada para calcular os
volumes totais do consumo de agrotóxicos nos municípios analisados neste estudo.

1.5.6 Questões Éticas
O projeto de pesquisa integrado “Avaliação da Contaminação Ocupacional, Ambiental
e em Alimentos por Agrotóxicos na Bacia do Juruena (Campos de Júlio, Sapezal e Campos
Novo dos Parecis)” foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFMT no dia 08
de fevereiro de 2015 (Anexo 07) e obteve a Licença Especial de Pesca pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) no dia 06 de fevereiro de 2015 (Anexo 08).
Deve-se considerar a preocupação ética em relação à comunicação de risco. A forma
de comunicação dos resultados de uma pesquisa pode alterar a percepção de risco à saúde e à
vida, principalmente pelas populações dos municípios estudados. A comunicação de risco tem
sido muito discutida no âmbito da Saúde Pública, pois ao longo da história é comum que
instituições do Estado e a grande mídia realizem a comunicação de risco como um mecanismo
de controle comportamental e de poder sobre determinadas populações (RANGEL, 2007).
Propostas alternativas têm surgido a partir das críticas ás formas de comunicação de risco
hegemônicas. RANGEL et al. (2007) destaca a necessidade de:
a) incluir a diversidade das audiências, definidas pelos autores como campo de
influência (ter audiência - corporativa, governamental e pública, - para cumprir com
julgamentos e recomendações);
b) considerar as incertezas (busca e processamento de informações);
c) a avaliação (julgar o que é equitativo, razoável, seguro e estético);
d) o envolvimento (expressar auto-interesse ou altruísmo).
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CAPÍTULO 2 – CONTAMINAÇÃO, ADOECIMENTO E MORTE POR
AGROTÓXICOS: UMA EXPRESSÃO DO CAPITALISMO NO CAMPO
BRASILEIRO E MATOGROSSENSE
“Pois mataram índio que matou grileiro que matou posseiro
Disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro
Roubou seu lugar”
(Saga da Amazônia – Vital Farias)

2.1 AGRICULTURA MODERNA E AGRONEGÓCIO NO BRASIL

A difusão do modelo agrícola químico-dependente ocorreu no contexto do final da
Segunda Guerra Mundial, em 1945, onde havia uma crise de abastecimento alimentar no
mundo, resultado da colonização espoliadora nos países do Sul (América Latina, África e
Ásia) e da guerra em países da Europa e no Japão (MACHADO E MACHADO FILHO,
2014).
A fome oriunda da escassez de alimentos no mundo nesse período se tornou um ótimo
negócio aos olhos da Fundação Rockfeller e da Fundação Ford, ambas estadunidenses.
Visando a introdução do capitalismo no campo para gerar fontes de produção, circulação e
acumulação de capital, principalmente na América Latina, estas Fundações utilizaram-se da
justificativa da busca da erradicação da fome no mundo para introduzir o modelo de produção
agrícola moderno químico-dependente, denominado “revolução verde” (MACHADO E
MACHADO FILHO, 2014).
Este padrão de produção no campo da “revolução verde” difundido no pós-guerra
objetivou aumentar a produtividade agrícola para a maximização da acumulação de capital,
tendo sua base tecnológica fundamentada no uso de agroquímicos (agrotóxicos, fertilizantes e
corretivos), mecanização, monocultura, cultivares de alto potencial de rendimento e técnicas
de irrigação (SPADOTTO, 2006).
A “revolução verde” começa a ser implementada oficialmente no Brasil a partir do
incentivo do Congresso dos EUA, que em 1956 orientou o governo federal brasileiro a criar
ABCAR (Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural). O Sistema ABCAR se tornou
presente em quase todos os estados brasileiros e fornecia crédito agrícola e assistência técnica
rural gratuita apenas aos produtores rurais que aderissem integralmente ao “pacote

88

tecnológico”, que consistia em maquinário, agrotóxicos, fertilizantes e sementes certificadas
(MACHADO E MACHADO FILHO, 2014).
Em 1964, com o golpe civil-militar, o Estado brasileiro amplia sua inserção regulatória
na sociedade civil de forma autoritária, retirando os trabalhadores do jogo político e inserindo
os interesses privados no aparelho do Estado. Esse modo de regime do Estado, caracterizado
como corporativista, permitiu um modelo de acumulação econômica com bases autoritárias
no Brasil (OLIVEIRA E TEIXEIRA, 1986).
O Estado brasileiro alicerçou uma aliança entre terra e capital, que retirou do interesse
político do capital a necessidade de uma reforma agrária no Brasil. Esta aliança foi garantida
por meio de incentivos fiscais que converteram empresas urbanas (indústrias, bancos e
comércios) em proprietárias de terra (MARTINS, 1999).
Neste período a “revolução verde” passa a ser a política agrícola oficial do governo
federal, e uma nova estratégia de intensificação do capitalismo no campo brasileiro passa a ser
implementada, desta vez pela vertente da agricultura mecanizada químico-dependente e da
entrada de empresas privadas (MACHADO e MACHADO FILHO, 2014).
O marco institucional desta nova estratégia é a criação da EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), da EMBRATER (Empresa Brasileira de Assistência
Técnica e Rural), do PNDA (Programa Nacional de Defensivos Agrícolas), o PIC (Programas
Integrados de Colonização) e o PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e
Desenvolvimento Agroindustrial) (PELAEZ et al., 2010; OLIVEIRA, 2011).
Ao longo dos anos 70, empréstimos do governo federal oriundos do FMI (Fundo
Monetário Internacional), do BM (Banco Mundial) e do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) foram convertidos em financiamentos para estimular o crescimento
econômico, que permitiram a criação dos programas de subsídio ao desenvolvimento da
agricultura químico-dependente no Brasil (MACHADO e MACHADO FILHO, 2014).
O Estado brasileiro, a partir desses fundos de empréstimo externo, concedeu aos
fazendeiros e indústrias de insumos agrícolas financiamentos em capital constante, por meio
dos bancos estatais, sem correção monetária do saldo devedor, os juros variavam de 5% a
12% e havia um “período de carência”, em que o devedor pagava apenas o juro, sem a
amortização principal. Foram os ditos financiamentos a “fundo perdido”. Para termos uma
ideia do impacto desse processo, em 1964, a dívida externa brasileira era de US$ 2,2 bilhões,
quando findou a ditadura, em 1979, ela estava acima de US$ 80 bilhões (MACHADO e
MACHADO FILHO, 2014).

89

O ramo econômico agropecuário brasileiro tem-se organizado e estruturado a partir de
toda sua cadeia produtiva, que envolve a sequencia de atividades que vão de uma ponta a
outra do mercado agropecuário, indo do segmento de insumos para produção agropecuária
(empresarial e familiar) até o destino final da matéria prima ou seus derivados (consumidor e
exportação), denominando todas essas etapas da cadeia como partes de um todo, o
agronegócio (BARROS et al., 2014) .
A participação no PIB brasileiro desse ramo econômico, denominado agronegócio,
tem sido significativo nos últimos anos, sendo responsável por 21,5% do total do PIB
brasileiro no ano de 2015 (Figura 13), de acordo com os cálculos realizados pelo Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” da Universidade de São Paulo (CEPEA-ESALQ/USP).
Figura 13 – Gráfico elaborado pelo CEPEA-ESALQ/USP com o demonstrativo do histórico
da participação do PIB do Agronegócio no PIB total do Brasil.

Disponível em http://cepea.esalq.usp.br/pib/ [acessado em 27/05/2016]

Este regime econômico do agronegócio construído no Brasil gera um padrão próprio
de ocupação da terra, caracterizado pelo uso expansivo e concentrador do território para a
reprodução do capital nas propriedades agropecuárias (Figura 14).
Os planos do agronegócio para o território brasileiro são de longo prazo. Foi lançado
em 2013, por exemplo, o “Desafio 2050 – unidos para alimentar o planeta”2, uma articulação
da FAO-ONU (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) com a
ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), a ANDEF (Associação Nacional de Defesa
2

Desafio 2050 – unidos para alimentar o Brasil: http://www.desafio2050.org
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Vegetal) e a EMBRAPA com o objetivo de ampliar a produção agrícola no território
brasileiro. Na ótica da campanha “o Brasil precisará aumentar sua produção de alimentos em
40% para atender a demanda mundial. E 90% deste crescimento virão do uso de novas
tecnologias e não mais da abertura de novas terras”.
Figura 14 – Padrões de utilização da terra no Brasil em 2006.

Fonte: Censo Agropecuário - IBGE, 2006.

2.2

SAÚDE

E

AMBIENTE

EM

MATO

GROSSO:

COLONIZAÇÃO

OLIGÁRQUICA E DITATORIAL NA FORMAÇÃO DO AGRONEGÓCIO

A formação do estado de Mato Grosso reflete um processo de quase três séculos,
caracterizado pela conquista, ocupação e disputa violenta do território. A consolidação da
elite oligárquica regional ocorreu principalmente em detrimento da ocupação e formação do
território nacional/estadual no período republicano e ditatorial, sendo expresso em diferentes
formas de mando nos governos estaduais (MORENO, 2007)
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O ciclo da mineração em Mato Grosso, iniciado após a implantação das minas de
Cuiabá e Coxipó, oriunda do desbravamento genocida realizado pelos bandeirantes e da
instalação da capitania de Mato Grosso para ampliação do domínio do território português no
início século XVIII, entra em decadência no final deste século. Neste processo há um
reordenamento das forças produtivas da região, mineradores e comerciantes transformaram-se
proprietários de grandes terras, onde ampliaram o cultivo de cana-de-açúcar, extrativismo e
criação bovina, adquirindo enriquecimentos individuais. Apoiados por militares e burocratas,
estes setores destacam-se financeiramente e politicamente do conjunto da população
(MORENO, 2007).
Com a abertura da navegação pelo Rio Paraguai, já no Brasil Império em meados do
século XIX, as terras e os produtos do território de Mato Grosso integram-se a economia
internacional, ligando a elite de Mato Grosso ao capitalismo internacional. Na Primeira
República, a partir de um pacto de governabilidade para manter o domínio territorial das
oligarquias regionais, os estados assumem autonomia para legislar sobre suas terras. Esta
abertura jurídica permitiu o estado de Mato Grosso realizar privatizações de terras devolutas
de extensões literalmente imensuráveis, muitas delas ocupadas por povos indígenas, e
repassadas somente a proprietários com vínculos políticos e/ou familiares a aqueles que
comandavam o governo do estado (MORENO, 2007).
MORENO (2007) mostra que a influência da fração açucareira na administração
político-administrativas do Estado foi muito além dos cargos eletivos e dos seus
representantes diretos, perpassando por uma complexa teia de relações burocráticoadministrativas, cujo poder se estendia por laços familiares que uniam outras famílias também
usineiras, formando verdadeiras “familiocracias” no interior das oligarquias. Esse fenômeno
marcou a trajetória das elites políticas do Estado, sobretudo até fim da primeira república.
A política de colonização agrária no Cerrado e Amazônia, biomas onde o estado de
Mato Grosso está inserido, foi impulsionada por Planos e Programas subsidiados pelo Estado
nas décadas de 1970 e 1980 voltados para a produção agropecuária, que permitiram a
aquisição de terras por grandes empresas, que as revendiam em vários lotes, para onde se
dirigiam os colonos que expandiram as frentes de agricultura químico-dependente e extração
de madeiras, causando grande impacto econômico e na saúde-ambiente nestes biomas
(PIGNATTI, 2005).
O domínio do território do Cerrado e da Amazônia mato-grossense, pelo padrão de
produção agropecuário industrial químico-dependente e exportador, realizou-se então, a partir
da aliança realizada nos anos 1960-1970 entre o capital internacional, o Estado autoritário
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gerido pelo regime civil-militar e a oligarquia rural regional, sendo efetivada pelos projetos de
desenvolvimento na região (abertura de rodovias e projetos privados de colonização).
Com a abertura democrática nos anos 1980, o peso do poder central do Estado
brasileiro diminui nesses territórios, aumenta o poder das oligarquias estruturadas nesse
período de venda/entrega de terras às colonizadoras particulares e permanece a aliança e o
sólido domínio do capital internacional sobre estes territórios. A política é centralizada pelos
grandes proprietários de terra e a economia, ou melhor, a acumulação de riquezas é
compartilhada entre os grandes proprietários de terra e as empresas de capital internacional,
que ao trazer retornos pontuais de emprego e circulação interna de bens e produtos, produz as
bases materiais que sustentam sua hegemonia nestes territórios.
O estado de Mato Grosso se transformou nestas últimas décadas em uma região
estratégica para a expansão do agronegócio mundializado, mas com baixo grau de
agroindustrialização, mantendo a característica de primário-exportador, dependente da
importação de fertilizantes químicos, agrotóxicos e maquinário (PEREIRA, 2012).
(...) o processo desigual e combinado do capitalismo, tem imposto no campo matogrossense diferentes formas de organização social da produção e, consequentemente,
formas variadas de relações de trabalho e produção. Essas formas sociais de uso da terra
têm combinado pequenas unidades camponesas, comunidades indígenas, empresas
agropecuárias e agroindustriais, que por sua vez têm definido as diferentes modalidades de
uso da terra.
A “empresa rural”, que se define pela exploração econômica racional da terra, tem
sobressaído como forma de organização social da produção ou de uso capitalista da terra.
(...) Nesse tipo de propriedade, há grande tecnificação do trabalho e da organização do
processo produtivo em redes, caracterizando-se pela subordinação real do trabalho ao
capital. Máquinas, implementos agrícolas, fertilizantes, adubos e defensivos, e também
pessoal qualificado, como agrônomos, veterinários, químicos, administradores, estão cada
vez mais diminuindo a separação entre cidade e o campo. (...)
(...) As “empresas rurais”, à medida que se expandem em redes, favorecidas e protegidas
pelos poderes estatais, vão consolidando definitivamente as relações capitalistas de
produção no campo (MORENO, 2007, p. 286-287).

Esta implantação e expansão da agricultura moderna e do agronegócio em Mato
Grosso é considerada por PIGNATI et al. (2007) por um processo de insustentabilidade
ambiental: na primeira etapa se desmata/destrói o cerrado e/ou a floresta; numa segunda fase
se implanta um sistema agropecuário dependente de alta tecnologia, de equipamentos e de
sementes híbridas ou transgênicas dependentes de agrotóxicos e fertilizantes químicos para se
desenvolverem; como consequência, a terceira etapa deste processo provoca danos imediatos
(agudos) e/ou tardios (crônicos) à saúde humana e ambiental ou cria situações de riscos para
além dos locais das plantações agrícolas, ampliando os agravos, com impacto negativo social,
sanitário e ambiental (Figura 15).
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No estudo da Matriz de Produção Agropecuária e de Agravos a Saúde do ‘interior’ de
Mato Grosso, realizada por PIGNATI E MACHADO (2011), observou-se o crescimento do
‘esforço

produtivo’

(hectares

plantado/habitante,

cabeças

de

boi/habitante,

agrotóxicos/habitante) no período de 1998-2005, e constatou-se que quanto maior às
quantidades de hectares plantados ou manejo de bovinos por habitantes, maiores são as
incidências dos agravos à saúde dos trabalhadores(as), da população e dos nascidos vivos.
Figura 15 – Etapas do processo produtivo do agronegócio e seus impactos na saúde do
trabalhador, na população e no ambiente.

Fonte: Pignati WA, tese doutorado Fiocruz/Ensp, 2007, p.18.

PIGNATI et al. (2007) analisou o contexto sócio-tecnico da agroindústria em Lucas do
Rio Verde, destacando o processo de inserção da agricultura moderna no estado de Mato
Grosso, por meio de grilagens e devastação do Cerrado e a Amazônia, a ascensão atual ao
agronegócio biotecnológico informatizado, com vultuosos créditos e subsídios públicos,
pouca responsabilidade com a poluição e degradação gerada, permitindo que seja um
empreendimento de alta lucratividade a curto prazo para os empresários rurais, mas com
“exclusão social, migração rural, genocídio indígena, trabalho escravo, desemprego,
concentração de renda, empobrecimento da população rural remanescente e danos à saúde
humana e ambiental regional” (PIGNATI et al., 2007, p. 107)
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Na Figura 16, cedida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso
(AEAMT), correspondente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) solicitada pelas empresas
rurais e agricultores familiares, visualizamos o assustador quadro atual da distribuição de
propriedades rurais, ou da privatização da terra, no estado de Mato Grosso (área rosa). As
áreas verdes são as Terras Indígenas e as áreas laranjas são Unidades de Conservação, ambas
cercadas e sufocadas pelas propriedades agropecuárias.
Figura 16 – Distribuição espacial das unidades rurais (rosa) que solicitaram licenciamento
ambiental para o Cadastrado Ambiental Rural (CAR) no estado de Mato Grosso.

Fonte: AEAMT (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso), 2014.

Na Figura 17 podemos identificar os usos da terra ocupada pelas empresas rurais de
Mato Grosso. As áreas em amarelo são aquelas destinadas à agricultura moderna, distribuídas
em 3 regiões de grande produção, a Sul/bacia do Pantanal-rio Paraguai que é composta
principalmente por Campo Verde, Primavera do Leste, Barra do Garças e Rondonópolis, a
região Centro-Norte/bacia do rio Teles Pires/São Manoel composta por Nova Mutum, Lucas
do Rio Verde, Sorriso, Nova Ubiratã, Sinop etc., a região Oeste/bacia do Alto Paraguai em
Nobres, Diamantino e Tangará da Serra, Oeste/bacia do rio Juruena em Campo Novo do
Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Brasnorte e Oeste/bacia do rio Guaporé em Pontes e
Lacerda e Comodoro. Podemos identificar no mapa uma quarta área em conversão de
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pastagem para lavoura, na região Nordeste do estado, na bacia do rio Xingu e bacia do rio
Araguaia, composta por Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Querência etc.
As áreas em laranja representam as pastagens para produção bovina, concentradas na
região Sudoeste/bacia do Pantanal-rio Paraguai, Centro-leste/bacia do rio Xingu e do rio
Araguaia e na região Norte/bacia do rio Juruena e rio São Manoel.
Este uso extensivo da propriedade da terra no estado de Mato Grosso para a produção
agropecuária permite que parte significativa do território mato-grossense seja a plataforma das
maiores produções de commodities agropecuárias do Brasil (Tabela 3).
Figura 17 – Mapa da cobertura e uso da terra do estado de Mato Grosso.

Fonte: IBGE, 2016. Disponível em:
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3149

De acordo com a Tabela 3, Mato Grosso utilizou para a produção agrícola de 13,4
milhões de hectares, representado 19,2% do total de área plantada no Brasil neste ano. Em
nível de comparação, somente a área de plantação de soja em Mato Grosso, que chega a
86,3mil Km2 (8,6 milhões de hectares), representa praticamente o dobro da área do estado do
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Rio de Janeiro (43,8mil km2) e chega próximo da área continental do país de Portugal
(89,1mil Km2).
Na Tabela 3, visualiza-se que a grande produção agrícola no Brasil concentra-se
principalmente nas culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. Na figura 18, podemos observar
a participação em porcentagem das lavouras agrícolas no total da área plantada no Brasil e no
estado de Mato Grosso.
Tabela 3 – Área plantada das principais lavouras temporária do Brasil e Mato Grosso (10.000
hectares) e a participação de Mato Grosso (em %) na produção brasileira em 2014.
Lavoura temporária

Brasil (ha)

Mato Grosso (ha)

Part. de MT (%)

Soja

3.030,8

862,9

28,47

Milho

1.584,2

335,0

21,14

Cana-de-açúcar

1.047,2

28,4

2,71

Feijão

340,1

22,4

6,58

Trigo

283,7

0,0

0,00

Arroz

234,7

18,1

7,71

Mandioca

159,2

2,3

1,42

Algodão

113,1

61,3

54,20

Sorgo

85,1

13,9

16,31

Girassol

11,6

9,5

81,83

Outros

151,6

0,5

7,60

Total

7.041,3

1.354,3

19,23

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

Figura 18 – Porcentagem da participação da área plantada de cada lavoura temporária em
relação ao total da área plantada no Brasil e Mato Grosso em 2014.

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014
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A produção de soja é nitidamente a principal plantação agrícola no Brasil,
respondendo a 43% da plantação realizada em 30,3 milhões de hectares, e mais importante
ainda no estado de Mato Grosso, respondendo a 64% da plantação no ano de 2014. Em
seguida, na produção brasileira está o milho e cana-de-açúcar. No estado de Mato Grosso, o
milho se apresenta como a segunda maior plantação, contudo a cana-de-açúcar corresponde a
2% da produção no estado, que possui a produção de algodão como a terceira maior plantação
no estado (4%). Na figura 19 podemos observa a evolução desta produção agrícola realizada
no estado de Mato Grosso.
Figura 19 – Evolução da área plantada (10.000 ha) por lavoura temporária de soja, milho,
algodão, feijão e cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso nos anos de 2008 a 2014.
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Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

Visualizando o gráfico da Figura 19, podemos perceber um acentuado aumento da
área plantada nos últimos seis anos no estado de Mato Grosso. Para podermos analisar com
mais precisão, foi calculada na Tabela 4 a porcentagem do aumento da área plantada de cada
lavoura entre os anos de 2004 e 2014.
De acordo com a Tabela 4, entre os anos de 2004 a 2014, a área plantada das
principais lavouras agrícolas do estado (algodão, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja)
cresceram 88,7%, com destaque para o crescimento da área de plantação de soja (63,4%), de
milho (256%) e de feijão (88,7%).

98

Tabela 4 – Área plantada (10.000 ha) por lavoura temporária de algodão, cana-de-açúcar,
feijão, milho, e crescimento em porcentagem em Mato Grosso entre os anos de 2004 a 2014.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Algodão
Cana-de-açúcar

471
207

484
206

392
202

561
219

540
219

358
242

420
212

720
227

729
246

486
283

613
284

Cresc.
04/14
(%)
30,1
37,2

Feijão

43

42

35

43

72

154

108

170

181

207

224

420,9

Milho

941

1.073

1.080

1.650

1.833

1.665

2.014

1.923

2.741

3.417

3.350

256,0

Soja

5.280

6.122

5.823

5.075

5.659

5.831

6.227

6.456

6.981

7.932

8.629

63,4

Total

6.942

7.927

7.533

7.549

8.322

8.250

8.982

9.495 10.878 12.325 13.100

88,7

Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

A pecuária extensiva de bovino de corte no estado de Mato Grosso, desde a instalação
das minas de Cuiabá no século XVIII, esteve diretamente ligada às estratégias de expansão da
fronteira agrícola, para a instalação de grandes propriedades de terra subordinadas ao mercado
capitalista (MORENO, 2007). A incorporação de novas unidades de produção de pecuária
bovina no Brasil tem acompanhado o arco do desmatamento, que já ultrapassou todo o bioma
do Cerrado e avança sobre o bioma Amazônico (Figura 14).
Esta expansão da pecuária bovina está diretamente ligada ao aumento do
desmatamento por que na maior parte dos casos a pecuária extensiva é a primeira atividade
produtiva de uso da terra após o desmatamento e o comercio da madeira, sendo uma prática
muito utilizada para a efetivação de grilagens de terras e legitimação da ocupação produtiva
da mesma (PICOLI, 2005; RIVERO et al., 2009).
Figura 20 – Evolução do efetivo de rebanho bovino (milhões de cabeças) no estado de Mato
Grosso entre os anos de 2004 e 2014.
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O estado de Mato Grosso congrega o maior rebanho bovino do Brasil, com 28,6
milhões de cabeças de bovinos (Figura 20) em 22 milhões de hectares de terra (IBGE-Censo
Agropecuário, 2006) e ocupam a maior parte das propriedades agrícolas de Mato Grosso
(Figura 17). A grande produção da pecuária do estado está concentrada na região sudoeste
(Poconé, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade etc.), noroeste (Brasnorte, Juara, Juína,
Ata Floresta etc.) e leste-nordeste (Nova Xavantina, Gaúcha do Norte, Agua Boa, Cocalinho,
São José do Xingu, Vila Rica etc.), contudo as produções de pecuária bovina estão espalhadas
por todo o estado, muitas delas tangenciando as plantações agrícolas químico-dependentes
(Figura 21).
Figura 21 – Distribuição por município do rebanho bovino de Mato Grosso no ano de 2012.

Fonte: IBGE-Produção Pecuária Municipal, 2012. Elaborado por Luã Oliveira, 2016.

Em relação à produção e ovino (ovelhas e carneiros), em 2014 o Brasil detinha no total
17,6 milhões de cabeças. O estado de Mato Grosso cultivou em 2014, 308 mil cabeças de
ovinos, correspondente a 1,75% da produção nacional, sendo o 11º maior produtor de ovinos.
Nesta cadeia produtiva do agronegócio, as poluições e intoxicações agudas e crônicas
relacionadas aos agrotóxicos tem-se apresentado como os impactos de maior relevância para a
saúde do(a) trabalhador(a), da população e do ambiente. Neste processo agroquímico
dependente, a utilização de agrotóxicos pelas fazendas com o objetivo de atingir o alvo ou as
“pragas da lavoura” (inseto, fungo ou erva daninha), contamina a lavoura, o produto, o
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ambiente, os(as) trabalhadores(as) rurais e a população do entorno (PIGNATI et al., 2007;
AUGUSTO et al., 2012).
Mato Grosso é o maior consumidor nacional 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%),
segundo o IBGE (2006), THEISEN (2012) e SINDAG (2014).
Figura 22 – Lavouras e consumo de agrotóxicos por município em Mato Grosso no ano de
2012.

Fonte: IBGE-SIDRA 2013; INDEA-MT 2013. Elaborado por PIGANTI et al., 2014.

O crescimento da área plantada e de rebanho bovino nos últimos anos no estado de
Mato Grosso representa, portanto, um aumento do esforço produtivo agropecuário no estado,
que repercute por sua vez no aumento diretamente proporcional de impactos na saúde do
trabalhador, na população e no ambiente (desmatamento, redução da biodiversidade, emissão
de dióxido de carbono (CO2), contaminação ambiental e alimentar por agrotóxicos e
fertilizantes, acidentes de trabalho, intoxicação aguda e crônica por agrotóxicos etc.), como
apontado por PIGNATI (2007) e PIGNATI e MACHADO (2011).
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2.3 AGROTÓXICOS: MOLÉCULAS DA RIQUEZA DE POUCOS E DO
SOFRIMENTO, DO ADOECIMENTO E DA MORTE DE MUITOS.

Com o início do desenvolvimento da indústria química de síntese orgânica, durante as
guerras mundiais da primeira metade do século XX, e com a consolidação do modelo de
produção agrícola moderno no pós-guerra, iniciou-se o crescimento internacional das
indústrias químicas de agrotóxicos.
Em função das guerras, as indústrias químicas em ascensão nos EUA e Europa
realizavam experimentos para testar o potencial letal ao ser humano das substâncias sintéticas.
Estes testes de verificação dos efeitos destas substâncias eram realizados em diferentes
organismos vivos, entre eles os insetos, encontrando nesse processo inúmeras substâncias
sintéticas orgânicas que possuem efeito inseticida (CARSON, 2010).
O controle de espécies indesejadas na agricultura – principalmente dos insetos, que
são os que causam maiores danos nas plantações –, é realizado a milênios, com o uso de
diversas substâncias minerais e vegetais encontradas na natureza.
Contudo, estes novos inseticidas sintéticos, para CARSON (2010), possuem um poder
biológico muito maior,
não apenas de envenenar como penetrar nos processos mais vitais do corpo e alterá-los de
forma sinistra e muitas vezes mortal. (...) eles destroem enzimas cuja função é proteger o
corpo contra danos; bloqueiam os processos de oxidação que fornecem energia para o
corpo; impedem o funcionamento normal de vários órgãos e podem desencadear, em certas
células, a lenta e irreversível mudança que conduz ás doenças malignas (CARSON, 2010,
p. 30).

A descoberta do DDT (dicloro-difenil-troclorometano) com propriedade inseticida, em
1935, representa o ponto de transição nas técnicas de controle de espécies não-desejadas na
agricultura, ou seja, o início do modelo agrícola dependente de agrotóxicos. A partir de
meados de 1940 mais de 200 princípios ativos de agrotóxicos já estavam sendo sintetizados
para uso agrícola (CARSON, 2010).
No período da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), foram criados programas
de incentivo a instalação de indústrias no território brasileiro, a partir de empréstimos com os
órgãos financeiros internacionais (BM, FMI, BID), que subsidiaram a industrialização privada
no país e criaram uma enorme dívida para o Estado. Os financiamentos do Programa Nacional
de Defensivos Agrícolas (PNDA), que vigorou até 1979, foram fundamentais para a criação e
consolidação no Brasil da indústria nacional e de subsidiárias das indústrias transnacionais de
agrotóxicos (PELAEZ et al., 2010; MACHADO e MACHADO FILHO, 2014).
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Do início da agricultura moderna nos anos 1960 até o atual agronegócio financeirizado
e biotecnológico, houve um aumento significativo da produção de grãos no Brasil e com a
introdução da soja transgênica no início dos anos 2000, fez crescer substancialmente o
consumo de agrotóxicos no país e principalmente em Mato Grosso (Figura 23).

Figura 23 - Utilização de agrotóxicos por municípios no Brasil em 2006.

Fonte: BOMBARDI, 2011.
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As grandes indústrias europeias e estadunidenses são as maiores produtoras e
exportadoras de agrotóxicos. No entanto, os países em desenvolvimento, como o Brasil, com
expansão de suas fronteiras agrícolas, são os grandes compradores dos agrotóxicos
produzidos nestes países (GRISOLIA, 2005).
Entre os anos 1988/1999, o mercado nacional de agrotóxicos cresceu 13,1% ao ano, e
mais recentemente entre os anos de 2001/2005, cresceu 21% ao ano (TERRA, 2008). Nos
últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, enquanto o mercado
brasileiro cresceu 190%. Em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, assumindo o posto
de maior mercado mundial de agrotóxicos. Em 2010 o mercado nacional de agrotóxicos
movimentou 7,3 bilhões de dólares, que representou 19% do mercado mundial, já os EUA
foram responsáveis por 17% do mercado global (CARNEIRO et al., 2015).

2.3.1 Características Gerais dos Agrotóxicos

Os agrotóxicos possuem diversas classificações que são baseadas no seu modo de ação
na espécie alvo, no nível de toxicidade para os seres humanos, no nível de toxicidade para o
ambiente, dentre outras. De acordo com o grupo de espécies alvo, os agrotóxicos podem ser
divididos nas classes: inseticida, fungicida, herbicida, moluscicida, nematicida e raticida. As
três principais classes utilizadas na agricultura e de grande interesse comercial são os
inseticidas, herbicidas e fungicidas (SILVA e FAY, 2004). Ainda que, os agrotóxicos
possuam espécies alvos específicos, não quer dizer que tais produtos não afetam ou causam
algum dano a outro organismo vivo, ou ainda que afetem todas as espécies do grupo alvo.
Alguns insetos e plantas são resistentes a determinados tipos e dosagem de agrotóxicos.
Outra forma de classificar os agrotóxicos é a partir de seu grupo químico. No início da
síntese orgânica dos agrotóxicos, havia uma diversidade menor de grupos químicos. Com o
avanço e diversificação das moléculas, atualmente, há um número considerável de grupos
químicos. Cada grupo químico pode conter diferentes ingredientes ativos sintetizados ou
englobar somente um. Como é o caso do grupo dos piretróides e organofosforado, na qual
diversos ingredientes ativos fazem parte desses grupos químicos. No Quadro 4, consta as
classes dos agrotóxicos e alguns dos principais grupos químicos.
Conforme seu modo de ação, os agrotóxicos podem ser divididos em não-sistêmicos
ou de contato, e sistêmicos. Os agrotóxicos não-sistêmicos ou de contato não são
transportados pelo sistema vascular da planta, pois eles não conseguem penetrar no tecido
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vegetal. Os primeiros agrotóxicos a serem sintetizados pela indústria eram desse primeiro
tipo. A partir de 1940, foram produzidos os de caráter sistêmico, que possuem a capacidade
de penetrar o tecido vegetal pela cutícula da planta, podendo se movimentar por todo sistema
vascular vegetal (SILVA e FAY, 2004).
Quadro 4 – Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos.
Classificação
Classificação
Sintomas de intoxicação
quanto o
quanto ao grupo
aguda
organismo alvo
químico
Fraqueza, cólicas
abdominais, vômitos,
Organofosforados
espasmos musculares e
convulsões
Inseticidas

Organoclorados

Piretróides
sintéticos

Fungicidas

Náuseas, vômitos,
contrações musculares
involuntárias

X

Dinitroferóis e Dificuldade respiratória,
pentaciclorofenol hipertermia, convulsões

Herbicidas

Fenoxiacéticos

Dipiridilos

Efeitos neurotóxicos
retardados, alterações
cromossomiais e dermatites
de contato
Lesões hepáticas, arritmias
cardíacas, lesões renais e
neuropatias periféricas

Irritações das conjuntivas, Alergias, asma brônquica,
espirros, excitação,
irritações nas mucosas,
convulsões
hipersensibilidade

Tonteiras, vômitos,
Ditiocarbamatos tremores musculares, dor
de cabeça
Fentalamidas

Sintomas de intoxicação
crônica

Alergias respiratórias,
dermatites, Doença de
Parkinson, cânceres
Teratogeneses

Cânceres (PCP-formação de
dioxinas), cloroacnes

Perda de apetite, enjoo,
vômitos, fasciculação
muscular

Indução da produção de
enzimas hepáticas,
cânceres, teratogeneses

Sangramento nasal,
fraqueza, desmaios,
conjuntivites

Lesões hepáticas, dermatites
de contato, fibrose
pulmonar

Fonte: WHO, 1996 modificado por PERES et al., 2003.

Os agrotóxicos podem ser classificados de acordo com sua apresentação comercial
em: Produto Técnico - produto obtido diretamente de matérias-primas por processo químico,
físico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja
composição contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas, podendo conter
estabilizantes e produtos relacionados, tais como isômeros; Produto Formulado: agrotóxico ou
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afim obtido a partir de produto técnico ou de, pré-mistura, por intermédio de processo físico,
ou diretamente de matérias-primas por meio de processos físicos, químicos ou biológicos;
Ingrediente Ativo ou Princípio Ativo: agente químico, físico ou biológico que confere eficácia
aos agrotóxicos e afins (BRASIL, 2002)
Outro aspecto importante em relação aos agrotóxicos são suas propriedades físicoquímicas. Por meio delas, é possível estimar o comportamento de um agrotóxico no ambiente.
Algumas dessas propriedades são: densidade (relação entre a sua massa por unidade de
volume), solubilidade (capacidade de se dissolver em água pura), ionizabilidade (refere-se à
força de ionização), pressão de vapor (pressão à determinada temperatura em que a fase de
gás está em equilíbrio com a fase líquida), meia-vida (tempo para que metade da concentração
de agrotóxico desapareça).

2.3.2 Legislação dos Agrotóxicos
Os agrotóxicos no Brasil são regidos pela Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
alterada pela Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000, e regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de
4 de janeiro de 2002. A Lei 7.802/89 rege as seguintes atividades relacionadas aos
agrotóxicos: pesquisa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, transporte,
armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação,
destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção e
fiscalização.
De acordo com PELAEZ et al.. (2010) a Lei 7.802/89 torna o processo de registros de
novos agrotóxicos mais exigente em relação à legislação anterior, o Regulamento de Defesa
Sanitária Vegetal (Decreto nº 24.114/1934).
De acordo com o Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002, os órgãos competentes
para regulação e fiscalização das atividades relacionadas aos agrotóxicos são o Ministério da
Saúde - MS, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Ministério do Meio Ambiente - MMA,
através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA.
Em nível estadual, a legislação que regulamenta o uso de agrotóxicos em Mato Grosso
é a Lei 8.588 de 27 de novembro de 2006 e o Decreto 1.651 de 11 de março de 2013. Em
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maio de 2016, o Decreto nº 1.651/13 do estado de Mato Grosso foi alterado pelo Decreto Nº
568, de 11 de maio de 2016, na qual abre brecha para a utilização de agrotóxicos em Unidades
de Conservação de Uso Sustentável. Segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação
(SNUC), unidades de uso sustentável visam conciliar a conservação com o uso de recursos
naturais.

2.3.3 O Estado de Mato Grosso em Meio à Globalização do Silêncio nas
Primaveras
A Figura 24 representa os ecossistemas que podem ser atingidos por agrotóxicos e/ou
por seus produtos de degradação. Uma vez no meio ambiente, a persistência, degradação,
inativação ou ação sobre os organismos não-alvo variam de acordo com o grupo químico do
agrotóxico, com a sua estrutura molecular, o modo de aplicação, a intensidade do uso, as
práticas agrícolas inadequadas etc. (GRISOLIA, 2005).
Figura 24 – Ecossistemas que podem ser atingidos pelos agrotóxicos e por seus produtos de
degradação.

Fonte: GRISOLIA (2005, p. 28)

Essa esquematização demonstra que determinados agrotóxicos sofrem lixiviação e
contaminam lençóis freáticos. Quando aplicados por pulverização aérea, sofrem deriva e

107

atingem regiões não-alvo distantes, contaminando também os solos e alcançando rios e lagos
por meio de carreamento superficial. Assim, podemos visualizar as diferentes rotas que um
agrotóxico pode tomar, após lançado no meio ambiente (GRISOLIA, 2005).
Mesmo nas regiões mais longínquas do planeta, sem nenhum tipo de agricultura, como
as polares, pode-se detectar resíduos de inseticidas organoclorados como dicloro-difeniltricloroetano (DDT) e dicloro-difenil-etilcloro (DDE) em tecido adiposo de leões marinhos e
outros mamíferos aquáticos (GRISOLIA, 2005).
A globalização do uso de agrotóxicos nas diversas regiões do planeta produziu uma
realidade inconveniente no cotidiano das populações. Para sustentar a lucratividade da cadeia
produtiva do modelo agrícola químico-dependente, nos obrigam a conviver com as
contaminações por agrotóxicos no ambiente, nos alimentos e no ser humano.
A poluição por agrotóxicos em peixes nos diferentes países do mundo, visto no
Quadro 5, é um demonstrativo da gravidade desta mundialização da contaminação da vida e
do meio ambiente por agrotóxicos.
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Quadro 5 – Lista de artigos científicos de pesquisas sobre a contaminação de peixes por agrotóxicos (continua).
Autor

Hu, et al.

Rawn, et
al.

Caia, et
al.

Cerveny,
et al.

Ano

Local de
estudo

2010

Lago
Baiyangdian,
Norte da China

2010

2014

2014

Canadá

Rio Songhua,
China

República
Tcheca

Matriz
analisado

Agrotóxicos
Analisados

Peixe
(músculo)

HCH e seus
metabólitos; DDT e
seus metabólitos

Peixe

Peixe

Peixes

Cipermetrina e
Deltametrina

HCH e DDT

Método de análise

Cromatografia gasosa com
espectrometria de massa
(CG-MS)

Cromatografia gasosa com
espectrometria de massa
(CG-MS)

Resultados

Observações

Em todas as amostras analisadas
foram detectados HCH, DDT e seus
metabólitos. As maiores
concentrações foram de α-HCH,
seguido por p,p’-DDE.
O pesticida Cipermetrina foi
detectado em sete das 18 amostras
coletadas de salmão cultivado no
Canadá. Deltametrina não foi
detectado.

Foram analisadas nove espécies de
peixes. A espécie que maior
apresentou concentração de
pesticidas foi a Pelteobagrus
fulvidraco.
O estudo pesquisou 12 espécies de
organismos aquáticos. Incluindo os
de origem selvagem e criado em
aquicultura, a partir de fontes
nacionais e importadas.

Todos os metabólitos de HCH e
Cromatografia gasosa com
DDT, exceto pp’ –DDD, foram
espectrometria de massa
detectados nas amostras de tecidos de
(GC-MS)
peixes

HCH, DDT e seus
metabólitos (op'Cromatografia gasosa com
DDE; pp'- DDE; op' detector de captura de
DDD; pp'- DDD; op'
elétrons (GC/ ECD)
- DDT; pp' - DDT) e
HCB

Dos POPs testados, DDT e NDLPCB foram encontradas como
principais poluentes. ML para NDL PCB (CIEM -6) no tecido muscular
dos peixes ( 0,125 mg kg (-1) ) foi
excedido em 7 amostras .

Foi pesquisada também a presença
de mercúrio, sendo o principal
poluente em carne de peixe.
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Quadro 5 – Lista de artigos científicos de pesquisas sobre a contaminação de peixes por agrotóxicos (continuação).
Autor

Deribe, et
al.

Karaca,
et al.

SzlinderRichert,
et al.

Ano

2014

2014

2014

Local de
estudo

Etiópia

Matriz
analisado

Peixe

Turquia

Peixe

Polônia

Peixe
(Anguilla
anguilla)

Agrotóxicos
Analisados

Pesticidas
organoclorados
(OCPs)

Pesticidas
organoclorados
(OCPs)

HCH (α, β, γ), HCB,
pp' -DDE , pp' –
DDD, pp' – DDT

Método de análise

Resultados

Observações

Cromatografia gasosa com
espectrometria de massa
(GC-MS)

Os pesticidas mais predominantes
foram DDT. As concentrações mais
elevadas de DDT foram encontradas
em Barbus intermedius,
representando o nível mais alto
trófico.

Foi analisado também o PCB e a
relação com a saúde

Cromatografia gasosa com
detector de captura de
elétrons (GC/ ECD)

Encontrou-se concentrações de α- e
δ-HCH, HCH , β e γ-HCH (lindano),
aldrin, endrin, endrin aldeído,
Heptacloro, α e β endolsufan,
endolsufan sulfato, 4,4-DDT, 4,4DDD, 4,4-DDE e methoxychlor.

Foi correlacionado a quantidade de
agrotóxicos com a concentração
enzimática do fígado.

Cromatografia gasosa com
espectrometria de massa
(GC-MS)

Apresentaram concentrações de
HCB, HCH, DDT e PCB nos fígados
analisados, sendo que a presença de
DDT e PCB de forma mais elevada.

Foi analisado também PCB e TBT.
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As aplicações de agrotóxicos nas monoculturas de Mato Grosso são feitas, em geral,
através de pulverizações por tratores ou por aviões agrícolas. Estas névoas de agrotóxicos
lançadas nas monoculturas além de atingirem o alvo (plantas e pragas) também atingem o
homem, outros animais, vegetais e o ar/solos/águas do entorno das pulverizações. Além disso,
o uso intensivo de agrotóxicos pode promover o adoecimento e extinção de espécies animais e
vegetais assim como o aumento de populações de pragas resistentes (PIGNATI et al.. 2007).
Em cada tipo de lavoura é utilizado vários princípios ativos de agrotóxicos e em um
mesmo município são plantadas várias culturas agrícolas num mesmo período, gerando um
processo de exposição múltipla aos agrotóxicos aos trabalhadores rurais, à população do
entorno e aos ecossistemas, podendo elevar os riscos de doenças e agravos humanos e
impactos ambientais relacionados aos agrotóxicos (PIGNATI et al., 2014).
CUNHA (2010) realizou um estudo sobre os casos de mortalidade por câncer no
estado de Mato Grosso dos anos de 2004 a 2006 e a correlação com a produção agrícola e o
consumo de agrotóxicos do ano de 1998, distribuídos por regiões (Cuiabá/Centro Norte,
Rondonópolis/Sul, Sinop/Norte, Cáceres/Oeste e Barra do Garças/Leste) do período de 2006 a
2008.
Na estratificação do consumo de agrotóxicos do ano de 1998, as regiões Cáceres/Oeste
e Barra do Garças/Leste foram classificadas com “baixo” consumo, a região Sinop/Norte com
“médio” e as regiões Cuiabá/Centro-Norte e Rondonópolis/Sul com “alto” consumo de
agrotóxicos, e as análises estatísticas de risco relativo (RR) apresentaram os seguintes
resultados:


A mortalidade para câncer de esôfago mostrou-se com associação significativa nas
regiões de alto consumo de agrotóxicos pra homens entre 60 a 69 anos e de médio
consumo de agrotóxicos para mulheres acima de 70 anos;



A mortalidade para câncer de estômago mostrou-se associação significativa nas regiões
de alto e médio consumo de agrotóxicos para homens da faixa etária de 70 anos ou mais e
para as mulheres entre 60 a 69 anos;



A mortalidade para o câncer de pâncreas mostrou-se associação significativa nas regiões
de alto consumo de agrotóxico para mulheres entre 60 a 69 anos;



A mortalidade para o câncer de mama mostrou-se associação significativa nas regiões de
alto e médio consumo de agrotóxicos para as mulheres entre 40 a 49 anos e para as
regiões de alto consumo para as mulheres entre 50 a 59 anos;
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Para o câncer de próstata mostrou-se associação significativa nas regiões de médio
consumo para os homens de 60 a 69 anos e nas regiões e alto consumo para os de 70
anos ou mais;



Para câncer de encéfalo mostrou-se associação significativa nas regiões de alto consumo
de agrotóxicos para homens acima de 70 anos e para as mulheres de 60 a 69 anos;



Para a leucemia mostrou-se associação significativa nas regiões de alto consumo de
agrotóxicos para homens e mulheres acima de 70 anos;



Para os linfomas mostrou-se associação significativa nas regiões de médio e alto consumo
de agrotóxicos para homens acima de 70 anos;
Mesmo com a limitação da análise exclusivamente quantitativa neste trabalho, e do

tipo de estratificação que agrupou grandes regiões de perfil produtivo diferentes, os resultados
são relevantes. Nos cálculos realizados a associação dos cânceres em grupos populacionais
com as regiões de grande consumo de agrotóxicos foi significativa (CUNHA, 2010).
Os estudos epidemiológicos com desenhos ecológicos de correlação entre doenças
crônicas e agrotóxicos consideram o consumo municipal de agrotóxicos de anos anteriores (5
anos ou mais), pois parte da hipótese que o surgimento da doença crônica é determinado pela
exposição aos agrotóxicos acumulado nesses anos anteriores. No estudo de CUNHA (2010),
os dados de consumo de agrotóxicos foram do ano de 1998. Isso deve levar a uma reflexão
importante para os sistemas de saúde, pois o crescimento da produção agrícola (Figura 19 e
Tabela 4) aponta para um grande aumento do uso dos agrotóxicos nos municípios de maior
produção agrícola, ou seja, aumenta também a exposição impositiva por agrotóxicos nesses
municípios.
PALMA (2011) realizou um trabalho de determinação de dez agrotóxicos e
subprodutos (α-endossulfam, β-endossulfam, α-HCH, lindano, aldrim, p,p’-DDE, p,p’-DDT,
cipermetrina, deltametrina e trifluralina) no leite materno de 62 mães do município de Lucas
do Rio Verde, Mato Grosso. O estudo identificou que 100% das amostras obtiveram
contaminação por p,p’-DDE, 44% por β-endossulfam, 37% por deltrametrina, 32% por aldrin,
32% por α-endossulfam, 18% por α-HCH,13% por o p,p’-DDT, 11% por trifluralina e 6% por
lindano.
Neste estudo, PALMA (2011) realizou um questionário para as 62 mães que tiveram o
leite coletado, onde uma das perguntas era se a mãe teve casos de aborto espontâneo, e as
análises estatísticas demonstraram que há associação entre aborto e mães que apresentaram
resíduos de três agrotóxicos (β-endossulfam, aldrim e deltametrina).
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MIRANDA et al. (2008), avaliaram a contaminação por agrotóxicos utilizados na
produção agrícola no sedimento dos rios formadores da Bacia do Alto Paraguai (BAP), nos
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, analisando a concentração de agrotóxicos em
sedimentos coletados em 25 pontos de 17 rios na área de transição de planalto e planície do
Pantanal. A permetrina foi detectada em cinco amostras, a lambda-cialotrina em três amostras,
e deltrametrina e p,p’DDT em uma amostra.
Em uma recente pesquisa integrada, realizada nos municípios de Lucas do Rio Verde e
Campo Verde, no estado de Mato Grosso, MOREIRA et al. (2012) encontraram resultados
alarmantes quanto à contaminação por agrotóxicos na água superficial e de chuva, bem como
em anfíbios. As águas superficiais de rios e córregos em Lucas do Rio Verde foram analisadas
por meio de 34 amostras oriundas de 4 rios, tendo sido encontrados 9 princípios ativos de
agrotóxicos diferentes, sendo eles a atrazina, clorpirifós, endolsufan alfa, endolsufan beta,
endolsufan sulfato, flutriafol, malation, metolacloro e permetrina.
Em Campo Verde, Moreira et al. (2012) analisaram 16 amostras de água superficial
em 4 pontos de amostragem, sendo detectado a presença de atrazina, deetilatrazina-DEA
(produto de degradação da atrazina) e endolsufan alfa e beta. Com relação às amostras de
águas de chuva coletadas em Lucas do Rio Verde, das 104 amostras analisadas, 56% deram
positivo para pelo menos três tipos de agrotóxicos. De 16 princípios ativos analisados, foram
detectados 13, sendo os mais encontrados a atrazina, clorpirifós, endolsufan alfa, beta e
sulfato, flutriafol e metolacloro. Em Campo Verde, nas 58 amostras de chuva coletadas, foram
detectados 9 princípios ativos, sendo eles a atrazina (em 31 amostras), DEA (em 3 amostras),
endolsufan alfa e beta (em 26 amostras), endolsufan sulfato (em 5 amostras), malation (em 2
amostras), metiparation (em 1 amostra) e metolacloro (em 15 amostras).
Nessa mesma pesquisa (MOREIRA et al., 2012), em dois córregos no município de
Lucas do Rio Verde, que continham resíduos de agrotóxicos de endolsufan alfa, beta e sulfato,
fllutriafol e atrazina, foram coletados 36 indivíduos de anfíbios anuros (14 sapos Rhinella
schneideri e 22 rãs Leptodactylus labyrinthicus). No plasma sanguíneo de sete sapos e 11 rãs
foram encontrados resíduos de endolsufan. Em 10% dos sapos (cinco indivíduos) foram
detectadas malformações apendiculares, como o desenvolvimento incompleto dos ossos de
um ou mais membros locomotores, fusão das falanges dos membros anteriores e o
cruzamento do 4º dedo sobre o 3º dedo do membro anterior esquerdo.
Um experimento toxicológico com anfíbios foi realizado por SILVA, (2012) verificou
alterações histológicas no fígado de girinos da espécie de sapo Rhinella marina provocadas
pelo herbicida glifosato. As principais alterações histológicas observadas no fígado desses
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girinos coletados na região Norte de Mato Grosso quando expostos em três concentrações
sub-letais do herbicida Glifosato foram: o aumento do volume do hepatócito (hipertrofia),
deslocamento do seu núcleo para a periferia da célula, perda do citoplasma e da reserva de
glicogênio estocado, presença de edemas com o aumento do fluxo sanguíneo local e sinais de
degeneração celular (hemorragias), evidenciando o processo de toxicação no fígado.
No município de Barra do Bugres foi realizada uma pesquisa bibliográfica pelo
pesquisador Sergio Schleisinger, e publicada pela FASE e FORMAD (Fórum Mato-grossense
de Meio Ambiente e Desenvolvimento), no qual aponta, dentre outras coisas, o impacto dos
venenos utilizados na lavoura de cana de açúcar na saúde, ocasionando cólica nos rins,
problemas na coluna, abortos espontâneos, refluxo e malformação nos pulmões
(SCHLEISINGER, 2010 p. 83), e na água dos rios que estão ficando impróprios para o
consumo e as comunidades de peixes que estão cada vez menores. Com a degradação do rio
Bugres devido ao desmatamento das matas ciliares e contaminação por agrotóxicos e vinhaça,
as comunidades tradicionais (pescadores, quilombolas e indígenas) que dependiam dos peixes
e da água dos rios para sua subsistência estão sendo prejudicados pelas lavouras e
agroindústrias da cana de açúcar (SCHLEISINGER, 2010).
Na pesquisa de LIMA (2015), que avaliou a contaminação por agrotóxicos na água na
Terra Indígena Marãiwatsédé, em Mato Grosso, verificou a presença do inseticida permetrina
na concentração de 0,19µg/L em um córrego da TI.
HERNANDES (2007), estudando a presença de resíduos de agrotóxicos em leite e
manteiga de gado bovino no município de Chapada dos Guimarães-MT, detectou no leite
resíduos de agrotóxicos do grupo químico piretróide (cipermetrina e deltrametrina), e na
manteiga foi encontrado resíduos de p,p’DDE. Neste estudo ela sugere que a contaminação do
leite por piretróides pode ter ocorrido pela aplicação de inseticidas/carrapaticidas no gado. Em
relação à contaminação da manteiga por p,p’DDE, ancorada em outros estudos semelhantes, a
sugestão da pesquisadora é que ocorreu a permanência na atmosfera do agrotóxico DDT,
aplicado na região até o ano de 1997, e este foi degradado em p,p’DDE na atmosfera,
ocorrendo posteriormente a deposição atmosférica do p,p’DDE no pasto, transferindo essa
substância para a corrente sanguínea.
Esta problemática da poluição alimentar, humana e ambiental por agrotóxicos é
agravada quando os órgãos do Estado, responsáveis pela garantia de condições de vida
saudáveis para a população, enfrentam limitações que dificultam as ações de controle e
monitoramento do uso de agrotóxicos, principalmente nos municípios de grande produção
agrícola.
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NASRALA NETO et al. (2013), avaliou as ações intra e intersetoriais da vigilância e
do monitoramento do uso de agrotóxicos na perspectiva da prevenção de danos, utilizando
como método a análise da percepção de técnicos e gestores institucionais e sujeitos sociais de
municípios de grande produção agrícola. No Quadro 6, está uma síntese dos problemas
encontrados na realização da vigilância a saúde relacionado ao uso de agrotóxicos.
Quadro 6 – Síntese dos problemas na vigilância em saúde relacionados aos agrotóxicos no
estado de Mato Grosso.




Secretarias Municipais de
Saúde e a Vigilância em
Saúde









Secretarias de Agricultura e
Meio Ambiente Municipais



Não há nenhuma diretriz, estratégia ou qualquer tipo de ação para o
monitoramento e controle do uso de agrotóxicos;



Não conseguem realizar por completo suas funções quanto aos
agrotóxicos:
controlar
o
transporte,
armazenamento,
acompanhamento da aplicação correta e analisar o prazo de
validade do agrotóxico;
Encontram com frequência o armazenamento inadequado dos
agrotóxicos nas propriedades rurais, queima de vasilhames e
descarte das embalagens em estradas e rios;
Fragilidade no controle do receituário agronômico, muitos casos de
emissão descontrolada de receituários agronômicos na revenda;
Dificuldade logística (veículos, combustíveis e funcionários) para
cobrir as áreas muito extensas nos municípios;
Não há ações nem troca de informações integradas entre o Indea e
os órgãos ambientais e sanitários dos estados e municípios;


Instituto de Defesa
Agropecuária (INDEA)

Desinteresse político para realizar as ações de vigilância em saúde
relacionadas à cadeia produtiva do agronegócio nos municípios;
Ameaças de empresários rurais a iniciativas que coloquem em risco
qualquer perda de rentabilidade do agronegócio nestes municípios;
Reduzido número de profissionais nas equipes municipais e a falta
de capacitação para desenvolver as ações de vigilância aos
agrotóxicos;
Não são promovidos cursos nem treinamentos especializados para
as vigilâncias na região;
Inexiste legislação municipal específica para o setor saúde cuidar
da vigilância do uso de agrotóxicos;
Vigi-água e Vigi-ar são realizados sem análise química e
laboratorial adequada aos agrotóxicos;
Subnotificação das intoxicações agudas: falta de capacitação das
equipes de saúde e receio dos trabalhadores rurais em realizarem as
notificações de intoxicação, pois são ameaçados de demissão caso
notifiquem;
Inexistência de Vigilância em Saúde do Trabalhador nos
municípios;
Não há cadastro das empresas que comercializam e das fazendas,
nem monitoramento da aplicação dos agrotóxicos nas Secretarias
Municipais de Saúde;
O tema “agrotóxico” nunca entrou em pauta nas reuniões do
Conselho Municipal de Saúde;





Fonte: NASRALA NETO et al. (2013)
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CAPÍTULO 3 – O PROCESSO DE POLUIÇÃO QUÍMICA RURAL POR
AGROTÓXICOS NO AMBIENTE E EM ALIMENTOS EM TRÊS
MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JURUENA

3.1 CONCENTRAÇÃO DE TERRA E DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NOS
MUNICÍPIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SAPEZAL E CAMPOS DE
JÚLIO

Antes de analisarmos a estrutura fundiária dos municípios de Campo Novo do Parecis,
Sapezal e Campos de Júlio, cabe analisarmos a estrutura fundiária brasileira e mato-grossense,
de modo a situarmos a distribuição/concentração de terra nestes municípios, tendo como
referência a distribuição/concentração fundiária nacional e estadual.
Na Tabela 5, observa-se que em nível nacional as propriedades rurais menores de
100ha somam 4,5 milhões das propriedades agrícolas do país, mas representam 21% do
território nacional ocupado por estabelecimentos rurais, enquanto 47,6 mil propriedades que
estão acima de 1000ha ocupam cerca de 45% do território dos estabelecimentos agropecuários
do país.
No estado de Mato Grosso esta disparidade se apresenta ainda maior, as 76,8 mil
propriedade rurais de até 100ha ocupam apenas 6,4% da área agropecuária do estado,
enquanto 8,7 mil propriedades acima de 1000ha ocupam 78% do território agropecuário,
sendo que 62,1% da área rural do estado está distribuída apenas entre 3,8 mil propriedades
acima de 2500ha.
Tabela 5 – Número de estabelecimentos agropecuários e respectivas áreas ocupadas (%) no
Brasil e em Mato Grosso em 2006.
Brasil
Mato Grosso
Tamanho da
Nº de
Área das
Nº de
Área das
propriedade
Menos de 10 ha
De 10-100 ha
De 100-1000 ha
De 1000-2500 ha
Mais de 2500 ha

propriedades

propriedades (%)

propriedades

propriedades (%)

2.477.151
1.971.600
424.288
32.242
15.336

2%
19%
34%
14,6%
30,4%

14.989
61.781
26.467
4.929
3.815

0,1%
5,3%
16,6%
15,9%
62,1%

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.

116

Se estes dados apresentassem uma estratificação do tamanho da propriedade acima de
2500 hectares, que em Mato Grosso representa 62,1% do território rural do estado,
poderíamos ter uma dimensão da real concentração de terra no estado. De qualquer modo,
estes dados conseguem demonstrar uma dimensão mais atual do resultado do processo
histórico de privatização de extensas áreas de terras no Cerrado e na Amazônia brasileira,
direcionado a poucos proprietários, ou melhor, às oligarquias rurais.
É sob esta realidade rural oligárquica no Brasil e no Mato Grosso, na qual o capital
internacional se introduziu com maior peso a partir da década de 1970, que reproduz um
modelo não sustentável de “desenvolvimento”, por meio dos empreendimentos de produção
agrícola mecanizada químico-dependente, de produção e corte da pecuária de bovinos, aves e
suínos, de extração de madeira e de minério, entre outras formas de exploração da natureza e
do trabalho voltados para a exportação, formando uma realidade socioeconômica de enorme
concentração de terra, riqueza e poder acompanhada da socialização dos custos das
degradações ambientais, da pressão e do extermínio direto e indireto dos povos que vivem da
subsistência da terra – indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, entre outros – e da
exploração do trabalho humano no campo brasileiro, incluindo o estado de Mato Grosso
(PICOLI, 2005; PIGNATTI, 2005; MORENO, 2007; PIGNATI, 2007).
De acordo com PEREIRA (2012) a estrutura fundiária condiciona o desempenho
socioeconômico de qualquer região, e no caso de Mato Grosso caracteriza-se pela elevada
concentração fundiária especializada na produção de bens exportáveis principalmente pela
produção de soja.
Para a análise do processo de poluição química rural nos municípios de grande
produção agrícola, a estrutura fundiária indica, portanto, o pano de fundo socioeconômico sob
o qual se realiza os processos de exposição-imposição de agrotóxicos no ambiente e nas
populações dos municípios de grande produção agrícola.
Deste modo, ao analisarmos a produção agrícola dos municípios, em vista de
identificarmos o padrão de contaminação ambiental e de alguns alimentos por agrotóxicos, é
interessante também analisarmos em conjunto a estrutura fundiária sob a qual se realiza esta
produção agrícola e sob a qual ocorre a poluição e exposição química rural por agrotóxicos.
A análise e discussão da produção pecuária bovina e ovina nos municípios seguem
após a apresentação da estrutura fundiária e da produção agrícola, pois o objetivo da análise
da pecuária neste estudo é compreender como a produção bovina está inserida no processo de
poluição ambiental e alimentar pelos agrotóxicos utilizados na produção agrícola.
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Como assinalado, o contexto de concentração de terra nas regiões Centro-Oeste e
Norte do Brasil advém dos ciclos históricos de colonização e mercantilização do território
nacional, marcados pelo genocídio e expropriação das terras secularmente ocupadas pelos
povos indígenas e pela grilagem, privatização e degradação destas terras, de forma
centralizada pelas oligarquias rurais ou pelo governo da ditadura militar.
A região da alta bacia do rio Juruena, da qual fazem parte os municípios estudados,
passou a ser ocupada para fins de produção agrícola mecanizada químico-dependente,
inserido no mercado capitalista internacional, a partir dos projetos de colonização particular e
de crescimento econômico da região, criados durante o regime da ditadura civil-militar,
implementado institucionalmente por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e pelo Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil
(Polonoroeste) (PIGNATTI, 2005; MORENO, 2007).
Durante o governo militar brasileiro comandado pelo General Médici, foi criado a Lei
1.164/71, que tornou as áreas situadas no perímetro de 100Km das rodovias federais e das
fronteiras nacionais sob jurisprudência da federação, ou seja, sob controle do governo federal.
A partir deste dispositivo o Incra passou a ter domínio de 60% do território de Mato Grosso,
abrangendo 56,5 milhões de hectares de terra, onde passou a realizar a regularização fundiária
por meio do reconhecimento de posses e títulos preexistentes e de programas de colonização
particular, incluindo a região do entorno da BR-364, na qual estão situados os municípios de
Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio (MORENO, 2007).
A colonização particular realizada pelo Incra dividia-se em duas modalidades, a
Colonização de Povoamento, voltada para a instalação de Projetos de Assentamento com
pequenas propriedades, e a Colonização Empresarial, na qual vendia-se parcelas extensas de
terras para as Colonizadoras Privadas, que tornavam-se proprietárias destas terras e as
revendiam para os agricultores colonos que vinham da região sul e sudeste do país. Diversos
empresários da região centro-sul do país adquiriram terras neste período também por meio de
grilagens de títulos de terra ao longo das rodovias federais e nas áreas de fronteira,
sacramentadas e legalizadas pelo Incra por entender estes títulos grilados como terras ‘já
ocupadas’ (MORENO, 2007).
As terras atualmente ocupadas para produção agropecuária em Campo Novo do
Parecis, Sapezal e Campos de Júlio foram repassadas para a iniciativa privada durante este
período histórico, por meio de dois principais mecanismos, a colonização empresarial e a
legalização de posses griladas. Este processo ocorreu dentro do Projeto Fundiário Diamantino
(Portaria Incra 207/1974), projeto que incorporava entre outras regiões, os municípios de
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Campo Novo do Parecis e Sapezal, que entre os anos de 1970 a 1992 privatizou 1,3 milhões
de hectares de terra, e o Projeto Fundiário Vale do Guaporé (Portaria Incra 11/1982),
abrangendo a região na qual o município de Campos de Júlio faz parte, que repassou para a
iniciativa privada 695,5 mil hectares de terra até o ano de 1992 (MORENO, 2007) .
Acompanhando essa política de privatização de terras nessa região, foi desenvolvido a
partir de 1981 pelo governo federal, em parceria com os estados de Mato Grosso e Rondônia,
o Polonoroeste, programa que previa o financiamento para a estruturação dos municípios
(abastecimento de água, rede de energia, escolas, postos de saúde etc.) e subsidiou a
infraestrutura para a produção e o escoamento da agropecuária ao longo do eixo da estrada
Cuiabá-Porto Velho (BR-364). O estado de Mato Grosso, por exemplo, financiou US$ 54,4
milhões para o Polonoroeste entre os anos de 1982 e 1986, sendo que um terço deste
financiamento foi de recursos oriundos de empréstimos do Banco Mundial (PIGNATTI,
2005).
Neste período a região compreendida entre o Cerrado e a transição para o bioma
Amazônico transformou-se em área de expansão da fronteira agrícola brasileira inserida na
estratégia geopolítica de expansão capitalista no campo brasileiro, implementado pelos
programas de colonização e de crescimento econômico subsidiado pelos governos militares,
que manteve a histórica estrutura fundiária altamente concentrada do país (MORENO, 2007).
De acordo com a autora,
Está claro que o controle do território para a expansão capitalista é o móvel das iniciativas
privadas no processo de colonização. Assim, o acesso a terra, permitido a colonos ou
trabalhadores do campo em geral, e a formação de verdadeiras cidades no meio da selva e
do cerrado devem ser entendidos dentro da lógica contraditória do capital, como partes
integrantes e necessárias de um único processo: o de construção capitalista do território. O
resultado desse processo espelha-se na sua reordenação com a criação de novas unidades
administrativas. De 1970 até o início de 1990, surgiram 83 novos municípios, sendo quase
a metade resultante da colonização privada (MORENO, 2007, p. 182).

A criação e crescimento dos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio ocorreram, portanto, neste cenário de domínio capitalista destes territórios
do Cerrado e da Amazônia brasileira na expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 1970
e 1980, expresso por meio do repasse de extensas áreas de terras a empresários rurais e de
financiamentos públicos para a produção e o escoamento da agropecuária para a exportação.
A atual concentração de terra nos municípios, resultado deste processo histórico, pode ser
visualizado na Figura 25.
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Figura 25 – Área ocupada em percentual por tamanho da propriedade rural nos municípios de
Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio em 2006.
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Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.

De acordo com FERREIRA (2001), a ocupação privada da terra no município de
Campo Novo do Parecis iniciou-se a partir de uma colonizadora privada que adquiriu 50 mil
hectares de terra em meados dos anos 1970, fazendo em seguida a revenda de parte dessas
terras a colonos da região sul do Brasil, que nomearam a região em 1978 como ‘Campo
Novo’. Em 1981 esta colonizadora repassou 304 hectares de terra para a construção da zona
urbana de Campo Novo, então distrito do município de Diamantino. Sob auxílio do Deputado
Estadual Jaime Muraro (PFL-MT), as lideranças rurais decidiram mudar o nome do distrito
para Campo Novo do Parecis, entrando com o pedido de emancipação do distrito, aprovando
a criação do município de Campo Novo do Parecis, sancionado pelo então governador Carlos
Bezerra (PMDB), por meio da Lei nº 5.315 de 04 de julho de 1988 (FERREIRA, 2001).
Na Tabela 6 podemos perceber o reflexo desta colonização privada concentradora de
terras no município de Campo Novo do Parecis. Existem apenas 160 imóveis rurais abaixo de
1000 ha, em uma área correspondente a 5% da terra agricultável do município. Enquanto que
95% da área de produção agropecuária (539,6 mil hectares) é composta por 141
estabelecimentos rurais acima de 1000 ha. Se analisarmos as propriedades acima de 2500 ha,
visualiza-se que 74,4% (422,5 mil hectares) pertence a somente 69 estabelecimentos rurais,
que equivale a uma média de 6.124 hectares por estabelecimento rural (IBGE, 2006).
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Tabela 6 – Número de estabelecimentos agropecuários e respectivas áreas ocupadas no
município de Campo Novo do Parecis em 2006.
Campo Novo do Parecis
Tamanho da propriedade
Nº de
Área das
Área das
propriedades propriedades (ha) propriedades (%)
41
70
49
72
69

Menos de 10 ha
De 10-100 ha
De 100-1000 ha
De 1000-2500 ha
Mais de 2500 ha

31
2.670
25.903
117.037
422.573

0%
0,5%
4,5%
20,6%
74,4%

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.

Poucas fazendas são responsáveis pela crescente produção agrícola do município, que
no ano de 2014 atingiu 388 mil hectares de plantação de soja (58% da produção municipal),
145 mil hectares de milho (22%), 55 mil hectares de girassol (8%), 37 mil hectares de algodão
(6%) e 32 mil hectares de cana-de-açúcar (5%) (Figura 26 e 27).
Figura 26 – Área plantada (1000 ha) por lavoura temporária no município de Campo Novo
do Parecis nos anos de 2008 a 2014.
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Estas culturas somaram 99% da produção agrícola do município em 2014,
correspondendo à produção de 1,2 milhões de toneladas de soja (R$ 1,1 bilhão), 805 mil ton.
de milho (R$ 176,4 milhões), 70 mil ton. de girassol (R$ 56,2 milhões), 133,3 mil toneladas
de algodão (R$ 190,2 milhões) e 2,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (R$ 151,5
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milhões) (IBGE/SIDRA, 2014). O rendimento total desta produção agrícola em 2014 no
município de Campo Novo do Parecis ficou em cerca de 1,7 bilhões de reais.
Figura 27 – Porcentagem da área plantada no município de Campo Novo do Parecis por
lavoura temporária no ano de 2014.
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Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

A ocupação privada do território de Sapezal surge a partir dos anos 1970 ancorado na
proposta da colonizadora particular pertencente ao Grupo Maggi, que estruturou a zona
urbana de Sapezal, na época distrito de Diamantino, e converteu extensas áreas do Cerrado
em lavouras e pecuárias. Também com auxílio do Deputado Estadual Jaime Muraro (PFLMT), foi proposto e aprovado o projeto de lei que criou o município de Sapezal no ano de
1994 (Lei 6.394/94) (FERREIRA, 2001).
O município de Sapezal é o que possui maior concentração de terras entre os três
municípios (Figura 25). Isto ocorre devido à manutenção do monopólio da propriedade das
terras ao mesmo grupo econômico que a colonizou. O município possui no total 540,9 mil
hectares de terra ocupados por estabelecimentos agropecuários, sendo 90,8% (491,3mil ha)
pertencentes a apenas 48 estabelecimentos rurais acima de 2500ha, o que equivale a uma
média de 10.236 hectares por estabelecimento rural (Tabela 7). Como demonstrado na Tabela
7, não existe agricultura camponesa neste município e os demais 9,2% da área agropecuária
estão distribuídos em 15 propriedade de 100 a 1000ha e 24 propriedades de 1000 a 2500ha.

122

Tabela 7 – Número de estabelecimentos agropecuários e respectivas áreas ocupadas no
município de Sapezal em 2006.
Sapezal
Tamanho da propriedade
Nº de
Área das
Área das
propriedades propriedades (ha) propriedades (%)
0
0
15
24
48

Menos de 10 ha
De 10-100 ha
De 100-1000 ha
De 1000-2500 ha
Mais de 2500 ha

0
0
9.103
40.506
491.312

0%
0%
1,7%
7,5%
90,8%

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.

A área plantada de culturas agrícolas em Sapezal segue o mesmo padrão de Campo
Novo do Parecis, que é o padrão de vários municípios brasileiros e de Mato Grosso que
destinam suas terras prioritariamente à produção de commodities agrícolas, apresentando um
crescimento anual da área plantada, tendo a soja como principal cultura agrícola, plantada na
1ª safra – setembro a janeiro/fevereiro – e outras culturas como milho, algodão e girassol
plantadas na 2ª safra de janeiro/fevereiro a maio/junho (Figura 28).
Figura 28 – Área plantada (1000 ha) por lavoura temporária no município de Sapezal nos
anos de 2008 a 2014.
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Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

Estes estabelecimentos rurais altamente concentrados em Sapezal, no ano de 2014,
atingiram 385 mil hectares de plantação de soja (58% da produção municipal), 147 mil
hectares de milho (22%), 100 mil hectares de algodão (15%) e 7 mil hectares de girassol (1%)
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(Figura 29). Estas culturas somam 96% da produção agrícola do município em 2014,
correspondendo a produção de 1,2 milhões de toneladas de soja (R$ 1,1 bilhão), 863 mil ton.
de milho (R$ 165,7 milhões), 432,3 mil toneladas de algodão (R$ 637,6 milhões) e 10,1 mil
toneladas de girassol (R$ 8,1 milhões) (IBGE/SIDRA, 2014). O rendimento total desta
produção agrícola em 2014 neste município ficou em cerca de 1,9 bilhões de reais.
Figura 29 – Porcentagem da área plantada no município de Sapezal por lavoura temporária
no ano de 2014.
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Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

A região, que hoje pertence ao município de Campos de Júlio, começou a ser ocupada
para a expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 1980, com apoio da colonizadora
privada administrada por Valdir Masutti (FERREIRA, 2001). A região foi nomeada em 1986
como distrito de Campos de Júlio, pertencendo ao município de Comodoro, a partir da Lei
Estadual 5.000/86 sancionada pelo então governador Júlio José Campos (PFL-MT). De fato, o
nome do distrito surgiu com o objetivo do governador em exercício naquele período em
homenagear a si próprio, decretando o nome de um território público fazendo menção ao seu
nome pessoal, em uma nítida demonstração de despotismo. O distrito continuou com este
nome e tornou-se município em 1997, com a aprovação da Lei Estadual 6.561/94, de autoria
do Deputado Estadual Jair Benedetti (PMDB-MT) (FERREIRA, 2001).
De modo semelhante a Campo Novo do Parecis e Sapezal, o município de Campos de
Júlio também apresenta alta concentração de terra em grandes propriedades agropecuárias
(Tabela 8). No município existem apenas quatro propriedades abaixo de 100ha que não chega
a 1% da área ocupada por estabelecimentos rurais, demonstrando a escassez de agricultura
camponesa, enquanto que as grandes propriedades acima de 1000ha ocupam 93,7% da área
agropecuária do município. As propriedades acima de 2500ha apresentam uma concentração
fundiária semelhante ao município de Campo Novo do Parecis, onde ocupam 74,1% (197mil
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ha) da área rural do município com uma média de tamanho dos estabelecimentos rurais em
6.356 hectares.
Tabela 8 – Número de estabelecimentos agropecuários e respectivas áreas ocupadas no
município de Campos de Júlio em 2006.
Campos de Júlio
Tamanho da propriedade
Nº de
Área das
Área das
propriedades propriedades (ha) propriedades (%)
0
4
25
36
31

Menos de 10 ha
De 10-100 ha
De 100-1000 ha
De 1000-2500 ha
Mais de 2500 ha

0
107
16.544
52.239
197.028

0%
0%
6,3%
19,6%
74,1%

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2006.

Também de modo semelhante aos outros dois municípios, a produção agrícola nas
grandes propriedades rurais centra-se na produção de soja (Figuras 30 e 31), com 196 mil
hectares (55% da área plantada) plantados em 2014, em seguida vem a plantação de milho
com 99 mil ha (28%), o algodão em 26 mil ha (7%) e a cana-de-açúcar em 14 mil ha (4%).
Figura 30 – Área plantada (1000 ha) por lavoura temporária no município de Campos de
Júlio nos anos de 2008 a 2014.
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Algodão
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Estes cultivos de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, representaram 94% da
produção agrícola do município em 2014, correspondendo à produção de 604,3 mil toneladas
de soja (R$ 533,8 milhões), 581,7 mil toneladas de milho (R$ 136,7 milhões), 109,9 mil
toneladas de algodão (R$ 159,3 milhões) e 748 mil toneladas de cana-de-açúcar (R$ 46,4
milhões) (IBGE/SIDRA, 2014). O rendimento total desta produção agrícola em 2014 no
município de Campos de Júlio ficou em cerca de 876,2 milhões de reais.
Figura 31 – Porcentagem da área plantada no município de Campos de Júlio por lavoura
temporária no ano de 2014.

Feijão
Cana-de- 3%
açúcar
4%

Girassol
1%
Milho
28%

Algodão
7%
Sorgo
2%

Soja
55%
Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

3.2 PRODUÇÃO BOVINA E OVINA EM CAMPO NOVO DO PARECIS,
SAPEZAL E CAMPOS DE JÚLIO

Os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, mesmo não
sendo os maiores produtores da pecuária no estado, possuem em seus territórios um
quantitativo de rebanhos bovinos significativo (dezenas de milhares de cabeças de gado) e
crescente, entre os anos de 2004 a 2014 os três municípios praticamente dobraram o efetivo
de rebanho bovino em seus territórios, com um crescimento muito maior que a média estadual
(Tabela 9).
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Tabela 9 – Efetivo de rebanho bovino (1.000 cabeças) em Mato Grosso e nos municípios de
Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio entre os anos de 2004 a 2014.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mato Grosso 25.919 26.652 26.064 25.683 26.018 27.357 28.757 29.266 28.741 28.395 28.592
Campo Novo
37
38
36
43
41
49
54
63
61
64
72
do Parecis
36
41
39
38
36
41
45
49
59
60
64
Sapezal
Campos de
16
14
17
15
15
20
19
29
36
37
32
Júlio
Fonte: IBGE. Pesquisa Pecuária Municipal, 2014

Cresc.
04/14
(%)

10,3
94,6
77,8
100

Quanto à área ocupada pelos bovinos nestes municípios, os dados disponíveis são
somente do Censo Agropecuário de 2006, não existindo uma coleta de dados anuais de área
utilizada para a pecuária, assim como é realizado com as lavouras agrícolas. De acordo com
estes dados do Censo Agropecuário, o município de Campo Novo do Parecis destinou 57 mil
hectares de terra para a pecuária bovina, Sapezal utilizou 23 mil hectares e Campos de Júlio
10 mil hectares (IBGE, 2006). Como a produção bovina aumentou expressivamente nestes
municípios após 2006, é provável que a área destinada para a pecuária também tenha
aumentando.
Em relação a produção de ovinos (ovelhas e carneiros), o município de Campo Novo
do Parecis criou no ano de 2014, 2.530 cabeças, o município de Sapezal 4.267 cabeças e
Campos de Júlio criou 2.400 cabeças de ovinos.

3.3 PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS: POLUIÇÃO QUÍMICA RURAL
INTENCIONAL

E

EXPOSIÇÃO

IMPOSITIVA

AO

TRABALHADOR,

À

POPULAÇÃO E AO AMBIENTE.

Um caso de dispersão de uma névoa de herbicida pulverizado por um avião agrícola
no município de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, em março de 2006, que atingiu grandes
propriedades rurais e camponesas, hortas medicinais e plantas ornamentais, contaminou,
queimou e secou boa parte destas plantas e provocou a intoxicação generalizada na população
rural e urbana do município. Este evento desencadeou uma revolta coletiva e uma série de
iniciativas da sociedade civil do município, articulado principalmente pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais local, entre os quais o convite à UFMT para desenvolver uma pesquisa
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de modo a subsidiar a luta da comunidade contra os males que os agrotóxicos estavam
causando à saúde e ao ambiente no município (PIGNATI et al., 2007; MACHADO, 2008).
Na busca por analisar os impactos sócio-sanitários-ambientais do evento ocorrido,
PIGNATI et al. (2007) caracterizaram este tipo de episódio como um “acidente rural
ampliado”, pois se tratava de uma poluição química oriunda de um empreendimento rural,
que ultrapassou em larga escala os limites da unidade de produção agrícola, atingindo o
ambiente e a população nas redondezas do local de pulverização. De acordo com PIGNATI et
al. (2007), o conceito de acidente rural ampliado foi adaptado da proposta de FREITAS et al.
(1995), onde estes autores caracterizam os “acidentes químicos ampliados”, sendo esses
acidentes de origem industrial e urbano.
Considerando que o tipo de tragédia caracterizado como acidente rural ampliado,
trata-se de um desastre bem corriqueiro nos municípios de grande produção agrícola, que
utilizam a pulverização aérea de agrotóxicos, incluindo os municípios em estudo neste
trabalho, cabe fazermos algumas ponderações sobre este conceito e fenômeno.
De acordo com PIGNATI et al. (2007), o conceito de acidente rural ampliado, torna-se
importante na medida que permite identificar outros eventos, a partir de características
comuns, facilita análises e ações de saúde nos casos ocorridos, possibilita estudos comparados
entre os casos e a construção de tendências de séries históricas.
Por exemplo, ocorreu um caso semelhante em maio de 2013, no município de Rio
Verde, estado de Goiás, onde uma névoa do inseticida Engeo Pleno®/Syngenta (tiametoxam
+ lambda cialotrina) pulverizada por um avião agrícola atingiu uma escola rural do município,
provocando intoxicação aguda em 115 pessoas, dentre estas 37 (29 crianças e 8 professores)
foram internadas no hospital (OLIVEIRA, 2014).
Podemos caracterizar este caso também como um acidente rural ampliado, de acordo
com a proposta de PIGNATI et al. (2007), pois apresenta afinidades não somente na forma do
impacto sanitário-ambiental, mas também nos aspectos sociais, como a indignação popular, a
fragilidade e omissão dos órgãos públicos, a invisibilidade e distorção do caso nos meios de
comunicação e a coerção dos empresários rurais sobre a população atingida, tendo ocorrido de
modo muito semelhante nos dois municípios (PIGNATI et al., 2007; MACHADO, 2008;
OLIVEIRA, 2014).
No trabalho de FREITAS et al. (1995, p. 504), os autores nomeiam “acidentes”, como
os eventos considerados “inesperados, porém que causam danos materiais, lesões e óbitos”.
De acordo com os autores, o termo acidente químico é utilizado largamente na literatura
internacional para caracterizar os diferentes impactos sanitários e ambientais advindos dos
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eventos químicos “inesperados”, como vazamentos, emissões, incêndios ou explosões,
envolvendo substâncias químicas perigosas, nas atividades de produção, transporte e
armazenagem destas substâncias. Já o conceito de “ampliado”, é uma adaptação realizada por
FREITAS et al. (1995 p. 504), que expressa “a possibilidade de ampliação no espaço e no
tempo das consequências dos mesmos sobre as populações e o meio ambiente expostos”.
Dito isto, cabe refletirmos se o conceito “acidente” traduz de fato o fenômeno no qual
estamos tratando. Como assinalado por FREITAS et al. (1995), acidente remete a ideia de
“inesperado”, e no caso dos processos de contaminação provocados por pulverizações aéreas
ou terrestres, ampliados ou não, são eventos que são de certo modo esperados, pois fazem
parte da rotina da produção agrícola químico-dependente. Em outras palavras, como a
pulverização de agrotóxicos na plantação agrícola é planejada, é possível prever os efeitos e a
escala do impacto ambiental e sanitário que a pulverização por meio terrestre e aéreo podem
provocar, dependendo do equipamento de pulverização, do tamanho da área pulverizada, das
condições climáticas, do tipo do solo, do tipo de agrotóxico e do volume do produto
pulverizado.
A poluição ambiental por agrotóxicos intrínseca às pulverizações é facilmente
observável, como muito bem descrita no trabalho de CHAIM (2004), no qual realizou um
estudo minucioso a respeito das tecnologias de pulverização, avaliando a eficiência da
aplicação dos agrotóxicos a partir de fatores técnicos e ambientais condicionantes no processo
de aplicação. O autor descreve fatores como o alvo biológico e o volume de aplicação,
focando sua análise nas gotas produzidas na pulverização, estudando o comportamento destas
gotas de acordo com as diferentes formas de bicos de pulverizadores, altura de aplicação,
coleta e deposição das gotas, e a interferência de fatores físico-climáticos (evaporação e
vento) na dinâmica dessas gotas (CHAIM, 2004).
Em outro estudo, CHAIM et al. (1999) realizou criteriosos testes com pulverizadores
terrestre de agrotóxicos, analisando a influência de diferentes fatores (bico do pulverizador,
velocidade do vento, temperatura, altura da planta), em plantações experimentais de feijão e
tomate da EMBRAPA. O autor observou uma quantidade muito elevada de perdas de
agrotóxicos na aplicação, ou seja, um volume alto de agrotóxicos que não atingiram a planta
alvo, que variou entre 44% a 88%. Foi observado que a deposição no solo variou de 8% a
72,3% do volume aplicado e a dispersão no ar variou entre 5% a 39%. Para o autor a
contaminação do solo e a dispersão no ar são muito intensas e inerentes ao processo de
pulverização de agrotóxicos.
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Ainda de acordo com CHAIM (2004), tanto no Brasil como no exterior são escassos
os estudos e as informações sobre a dispersão de agrotóxicos na aplicação, mas nas
investigações que existem é unânime o entendimento de que as aplicações são extremamente
ineficientes do ponto de vista da quantidade de agrotóxicos que atinge a espécie-alvo.
Ao utilizarmos o conceito “acidente” para nomear o fenômeno de dispersão de
agrotóxicos, ampliados ou não, podemos dar a ideia de que este fenômeno se trata de um caso
isolado, fruto de um erro individual do trabalhador que opera o trator ou pilota o avião,
bastando uma sanção penal para o mesmo e cursos de aplicação correta do agrotóxico para
solucionar o problema. Tanto em Lucas do Rio Verde/MT, como em Rio Verde/GO, a reação
da classe patronal foi no sentido de culpabilizar o trabalhador-piloto do avião e isentar-se da
responsabilidade em relação à contaminação cotidiana que realizada nas lavouras agrícolas
(PIGNATI et al., 2007; MACHADO, 2008; OLIVEIRA, 2014).
A recente tragédia ambiental do rompimento da barragem de sedimentos de mineração
da Samarco (BHP/VALE) no município de Mariana, Minas Gerais, que destruiu toda a grande
bacia do Rio Doce, sendo a maior tragédia ambiental da história do país, trouxe para o debate
público se o ocorrido foi ou não um acidente. Movimentos Sociais e o Ministério Público
enfatizaram de muitas formas que a tragédia ocorrida não se tratou de um acidente (‘hashtag
#NãoFoiAcidente’), pois estava previsto em diversos laudos que a barragem estava em
situação de risco, tratando-se, portanto, de uma negligencia intencional da empresa3.
Neste mesmo trabalho sobre o acidente rural ampliado, PIGNATI et al. (2007 p. 106)
assinala que “o homem contamina intencionalmente o local de trabalho (...) atingindo em
maior ou menor intensidade os trabalhadores, a produção e o meio ambiente.” (o destaque é
nosso), e em um trabalho mais recente, PIGNATI et al. (2014, p. 4570) considera que as
pulverizações tratam-se de “poluições (ambiental, ocupacional, alimentar) intencionais e não
“derivas” que culpa o clima ou o trabalhador que pulveriza (tratorista ou piloto).” (o destaque
é nosso).
Concordando com as características do processo de pulverização de agrotóxicos nas
lavouras descritas por PIGNATI et al. (2007; 2014), acreditamos ser necessário repensar o uso
do conceito acidente na caracterização da poluição advinda das pulverizações. Neste sentido,
propomos neste trabalho o uso do conceito poluição química rural para denominar todo e

3

"Não foi acidente", diz promotor sobre desastre ambiental em Mariana. João Henrique do Vale, Estado de
Minas,
10/11/2015.
Disponível
em
<http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/09/interna_gerais,706046/nao-foi-acidente-diz-promotorsobre-desastre-ambiental-em-mariana.shtml>
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qualquer tipo de pulverização de agrotóxicos realizado nas propriedades agropecuárias,
considerando-as também como um processo degradante à saúde.
Ao afirmar que toda pulverização agrícola por agrotóxicos é uma poluição química
rural estamos dizendo que está intrínseco a este processo a contaminação química do
alimento/produto, do trabalhador rural, do ambiente e da população do entorno, sendo o nível
dessa contaminação possível de ser prevista de acordo com o equipamento de pulverização, o
tamanho da área pulverizada, as condições climáticas do momento, o tipo de cultivo, tipo do
solo, tipo de agrotóxicos, a mistura e o volume do produto pulverizado.
Caracterizando desta forma, como poluição química rural todo tipo de pulverização de
agrotóxico, trazemos de forma mais enfática para a população e para os órgãos do Estado a
dimensão do impacto ambiental e sanitário contida nesse processo, a responsabilidade de
todas as empresas da cadeia produtiva do agronegócio com as consequências sócio-sanitáriasambientais do uso dos agrotóxicos na agricultura, e a necessidade de maior controle,
fiscalização e vigilância em saúde de todos os aspectos que fazem parte do processo de
pulverização de agrotóxicos.
Esta proposta conceitual de poluição química rural, para os fenômenos da pulverização
por agrotóxicos, está aberta para o debate. Podemos ampliar este conceito, por exemplo,
incluindo como parte da poluição química rural a contaminação ambiental por fertilizantes
químicos. Podemos também caracterizar os eventos ampliados, que assumem proporção de
impacto maior, talvez como poluição química rural ampliada. Outra possibilidade é abrir o
dialogo com o campo do Direito Ambiental, por exemplo, sobre o Inciso III, do Art. 3º da Lei
6.938/81, que conceitua a poluição e o poluidor, de modo a enquadrar toda a pulverização por
agrotóxico neste Inciso e definir os poluidores responsáveis, no caso as empresas do
agronegócio, de modo a arcarem com os prejuízos ambientais e sanitários produzidos pela
poluição ocupacional, alimentar e ambiental por agrotóxicos.
Este entendimento sobre a poluição química rural por agrotóxico, sendo ela planejada
e intencional, nos leva a reflexão sobre o caráter da exposição aos agrotóxicos no qual as
populações residentes em áreas rurais ou urbanas nestes municípios de grande produção
agrícola estão submetidas. Dialogando com a reformulação do conceito de exposição proposta
por BREILH (2006), neste caso que estamos descrevendo, também não se trata de qualquer
tipo de exposição, que ocorre ao acaso. Trata-se de exposições por agrotóxicos à população,
impostas pelo modelo produtivo agrícola químico-dependente, que para garantir a
lucratividade da produção necessita despejar a cada safra milhares de toneladas de veneno no
ar, no solo, nas águas, no produto/alimento, na biota, no trabalhador(a) etc.
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Portanto, caracterizamos neste trabalho, que nestes municípios de grande produção
agrícola químico-dependente ocorre à forma de exposição impositiva por agrotóxicos à
população ao meio ambiente, pois a população rural e urbana nestes municípios não tem
escolha de não se exporem aos venenos agrícolas, a não ser que abandonem seus modos de
vida construídos nestes territórios e morem em locais afastados da grande produção agrícola.
Considerando estas alegações, discutiremos o uso de agrotóxicos na produção agrícola
dos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio como uma poluição
química rural e uma exposição impositiva por agrotóxicos à população e ao meio ambiente.

3.4 POLUIÇÃO QUÍMICA RURAL PELOS AGROTÓXICOS PULVERIZADOS
NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JURUENA

A partir das informações fornecidas na Tabela 10 torna-se possível uma aproximação
do processo degradante à saúde-ambiente que os agrotóxicos mais utilizados nas lavouras
agrícolas podem provocar, considerando a classe toxicológica, o potencial de periculosidade
ambiental e outros estudos que correlacionam estes agrotóxicos às doenças e aos impactos
ambientais que elas produzem.
Devemos analisar as informações desta tabela considerando a dinâmica real e atual da
produção agrícola nos municípios estudados. Diversos fatores influenciam na definição dos
agrotóxicos utilizados nas lavouras, entre eles o tipo de semente, os agrotóxicos utilizados na
safra anterior, as espécies indesejadas emergentes, a proibição e liberação de novas moléculas
e tecnologias agrícolas, entre outros.
Dentre estes aspectos definidores do uso de agrotóxicos, devido à importância que
possuem para a compreensão da poluição química rural por agrotóxicos nos municípios da
bacia do rio Juruena, destacaremos para a discussão as sementes transgênicas e o uso do
glifosato, a proibição do uso do inseticida endolsufan em 2013, a emergência da lagarta
Helicoverpa armigera com a liberação do inseticida benzoato de emamectina, a liberação da
soja e do milho transgênico resistente ao herbicida 2,4-D e o elevado uso de inseticidas nas
lavouras de algodão dos municípios.
Para cada tipo de semente vendida nos comércios agropecuários, há um pacote
tecnológico associado que indica todo o procedimento de aplicação de produtos, entre eles os
agrotóxicos, utilizados de acordo com o desenvolvimento da planta. As sementes transgênicas
resistentes a herbicidas e/ou que produzem no seu organismo as toxinas biocidas, recebem
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doses diferentes de agrotóxicos em comparação as sementes convencionais não-transgênicas,
e mesmo entre as transgênicas ou as convencionais, em cada tipo de semente são elaborados
pacotes apropriados para cada uma delas.
Tabela 10 – Consumo dos agrotóxicos (litros) por Princípio Ativo por hectare de soja, milho,
algodão e cana de açúcar em municípios selecionados de Mato Grosso em 2012.
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-

Cana

-

Lucas
Rio
Verde
-

-

0,2

0,8

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

3,4

3,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

Campo
Verde

Campo
Verde

Barra
Nova
do
Olímpia
Bugres
0,3
0,2

Azafenidin

H

III

III

-

Carbofurano

I

I

II

-

-

0,1

0,1

0,1

-

-

0,3

Carbendazin

F

II

III

0,2

0,2

-

-

0,2

0,1

0,2

0,2

Cipermetrina I

III

II

0,2

0,1

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

3,5

4,1

-

0,2

Clomazona

H

II

II

0,1

Clorpirifós

I

I

I

-

0,1

0,2

0,3

6,1

6,4

-

-

Diuron

H

III

II

-

-

-

-

0,7

1,7

0,4

0,5

Endosulfan

I

I

I

1

0,5

0,4

0,5

3,6

3,1

-

-

Etefom

RC

II

II

0,1

-

-

-

0,6

1,4

0,2

-

0,1

-

-

0,1

0,1

-

-

Fipronil

I

II

II

0,1

Flutriafol

F

II

III

0,2

0,3

-

-

-

-

-

-

Glifosato

H

III

4,9

6,1

0,2

0,6

-

-

0,8

1,8

Imazapic

H

III

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

IV
II

Isoxaflutol

H

III

II

-

Malation

I

III

III

-

-

-

-

0,6

-

-

-

Metamidofós I

I

II

1,3

1,2

-

-

0,4

0,9

-

-

MetilParatio

I

III

1

I

0,4
-

-

-

-

0,1

1,2

-

-

0,3

0,1

0,8

1,9

-

-

Metomil

I

I

II

Metribuzin

H

IV

II

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

MSMA

H

III

III

-

-

-

-

-

0,8

0,1

0,4

Óleo mineral

A

IV

III

0,2

0,2

-

-

1,5

0,2

-

-

Paraquate

H

I

II

0,3

0,3

-

-

0,6

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

0,3

0,2

0,4

-

-

-

0,5

0,5

PermetrinaS

I

III

II

Metolacloro

H

I

II

Tebutiurom

H

II

II

-

-

-

-

-

-

0,2

0,6

Tebuconazol

F

III

II

0,7

0,5

0,2

0,2

-

-

-

-

Triflurallina

H

II

II

0,8

-

-

-

2,1

3,1

0,4

0,6

12,6

11,1

4,9

5,6

21,7

26,5

3,6

5,9

TOTAL

-

-

Fontes: INDEA-MT, 2013; IBGE-SIDRA 2013; Elaborado por PIGNATI et al., 2014. *Observação da coluna
de uso: H = herbicida. I = inseticida, F = Fungicida, A = Adjuvante, RC = Regulador de crescimento.
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Desde a criação da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia) pela Lei
11.105 de 2005, resultado de uma manobra política para facilitar a autorização de lavouras de
sementes transgênicas no Brasil, dezenas de sementes transgênicas foram autorizadas para
comercio e plantio, e outras dezenas estão em processo de liberação no país (FERMENT e
ZANONI, 2007). De acordo com a listagem divulgada pela CTNBio em abril de 2016, estão
liberadas para comercio e plantio no Brasil nove variedades de plantas transgênicas de soja,
33 variedades de milho, 12 variedades de algodão, uma de feijão e uma de eucalipto
(BRASIL, 2016).
A promessa de aumento da produtividade de soja associada à semente transgênica
Roundup Ready®/Monsanto (RR), resistente ao herbicida glifosato (classe 4 – pouco tóxica)
– introduzida nas plantações brasileiras ilegalmente no final dos anos 1990 –, foi o carro chefe
da implantação das sementes transgênicas no país, influenciou de tal modo à classe ruralista
que esta converteu a maior parte das lavouras de soja do território nacional em plantações
desta semente transgênica, aumentando o consumo do herbicida glifosato no país todo, de
modo que nos tornamos em 2008 o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, sendo o
glifosato representando mais de 30% dos agrotóxicos consumidos no país (FERMENT e
ZANONI, 2007; IBAMA, 2012).
Passado os 15 anos desde o registro da patente da soja RR em 1998, e empresa
detentora da patente não pode mais cobrar royalties sobre o seu uso, permitindo que qualquer
empresa rural reproduza e utilize o gene desta semente livremente nas suas lavouras de soja.
Atualmente a empresa Monsanto comercializa no Brasil outra variedade de soja transgênica, a
Intacta RR2 PRO®, que além de ser resistente ao herbicida glifosato, tem no seu DNA o gene
que codifica e produz a proteína Cry, mais conhecida como toxina Bt, que causa hipertrofia
no intestino de insetos do gênero Lepidóptera (mariposas).
Na Tabela 10, é possível observar o reflexo da expansão e do predomínio das
plantações de soja transgênica, pelo alto consumo do glifosato na lavoura de soja, com uma
média do volume aplicado por hectare que variou de 4,9 a 6,1 litros, representando cerca 45%
do volume total de agrotóxicos aplicados na lavoura de soja, enquanto a média dos demais
princípios ativos não ultrapassam 1,3 litros por hectare ou 10% do volume total aplicado.
A partir da Tabela 10, se considerarmos uma média de uso de 5,5 litros de glifosato
por hectare de soja plantado e extrapolar este calculo para os municípios da bacia do rio
Juruena, a partir dos hectares de soja plantados nos municípios em 2014 (Figura 32), teremos
2,13 milhões de litros de glifosato pulverizados nas lavouras de soja Campo Novo do Parecis,
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2,12 milhões de litros em Sapezal e 1,08 milhões de litros em Campos de Júlio no ano de
2014.
Figura 32 – Área plantada (1.000 hectares) por lavoura temporária nos Municípios de Campo
Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio no ano de 2014
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Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

Este cálculo pode ser feito com todos os princípios ativos presentes na Tabela 10,
considerando os hectares plantados das lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar,
estimando o volume dos princípios ativos e seus possíveis impactos. É possível realizar uma
analise pormenorizado com cada princípio ativo presente na Tabela 10, caracterizando o
comportamento no ambiente, os impactos que podem causar no ambiente e na saúde, sendo
necessário fazê-lo em próximos trabalhos, que estão em desenvolvimento ou serão
desenvolvidos na região, não cabendo aqui esta análise, devido os limites desta dissertação.
Iremos nos ater ao glifosato, devido à expressividade de seu uso em relação aos demais,
destacando-se como um processo crítico à saúde e ao ambiente no processo geral de poluição
química rural por agrotóxicos nas produções agrícolas dos municípios de Campo Novo do
Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, merecendo maior atenção e análise.
Por óbvio, não foi exatamente esta quantidade calculada de glifosato que foi
pulverizada nestes municípios, podendo variar para mais ou para menos, contudo a partir
deste calculo podemos ter uma dimensão da quantidade pulverizada do glifosato nas lavouras,
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assim como a dimensão da poluição química rural e da exposição impositiva à população e ao
ambiente associado a este uso do glifosato.
Certamente, nos últimos anos não há maior polêmica científica, epistemológica e
política, no campo de estudos sobre agrotóxicos, do que a discussão sobre os danos
ambientais, sanitários e sociais causados pelas plantações transgênicas resistentes ao glifosato
ou que possuem o gene da toxina Bt, sendo o típico conflito entre o lucro versus a
vida/saúde/ambiente.
Desde a liberação da soja RR nos diversos países do mundo, ancorada em estudos
científicos empiristas-positivistas financiadas pelas indústrias químicas, e com o início do uso
massivo do glifosato associados a estas sementes, há diversos movimentos sociais e
científicos preocupados com a situação ambiental e sanitária das populações, questionando as
verdades científicas sobre os transgênicos e glifosato divulgadas por estas empresas.
Incialmente divulgada como biodegradável e incapaz de trazer prejuízos à saúde e ao
ambiente, as pesquisas das indústrias químicas, que realizavam uma verdadeira
necromaquiagem4 sobre os efeitos do glifosato, foram sendo derrubadas de tempo em tempo,
tanto pela realização de outras pesquisas quanto pela experiência prática. O embate mais
quente nestes últimos meses está na definição pela Organização Mundial da Saúde (OMS) se
glifosato é ou não potencialmente cancerígeno. Esta decisão está passando pelas mãos da
OMS, pois diversos estudos de alta qualidade têm demonstrado os efeitos genotóxicos
provocados pelo glifosato.
Os estudos para definir os efeitos toxicológicos dos agrotóxicos são feitos em ratos e
tem duração de 90 dias, mas a equipe francesa de SERALINI et al. (2014) resolveu
desenvolver o primeiro estudo de longa duração, de 2 anos e com 200 ratos, onde
demonstraram efeitos alarmantes oriundos de uma dieta de milho transgênico (11% da dieta) e
consumo de água tratado com Roundup® (glifosato + ‘ingredientes inertes’), dentro dos
limites de resíduos de glifosato permitidos nos EUA.
Observou-se congestões e necrose hepáticas de 2,5 a 5,5 vezes superior e nefropatias
graves de 1,3 a 2,3 vezes superior nos ratos machos tratados com transgênicos e Roundup em
relação ao grupo controle. Quanto a teratogênese, as fêmeas tratadas desenvolveram grandes
tumores mamários, com mais frequência e anteriormente ao grupo controle (Figura 33), e os
machos tratados desenvolveram tumores 20 meses mais cedo que o grupo controle. No grupo

4

Necromaquiagem é a arte de maquiar cadáveres.
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controle houve apenas um caso de tumor até o 23º mês de acompanhamento (SERALINI et
al., 2014).
Figura 33 – Exemplos de tumores mamários visualizados em fêmeas no estudo de
SERALINI et al. (2014).

Legenda: A, D e H é adenocarcinoma na mama de um individuo fêmea alimentado com transgênico sem
Roundup (GMO); B, E e I são fibroadenomas na mama de um indivíduo fêmea alimentado com milho nãotransgênico tratado com Roundup (R); C, F e J são fibroadenomas na mama de um indivíduo fêmea alimentado
com milho transgênicos com Roundup (GMO + R); G é o corte histológico da glândula mamária do grupo
controle. Fonte: SERALINI et al.,2014.

Estudos com diversos métodos (clínicos, epidemiológicos, experimentais, revisões
etc.) têm demonstrado diferentes desfechos à saúde que podem ser provocados pela
contaminação por glifosato. No Quadro 7, apresentamos a classificação do glifosato quanto ao
organismo alvo, grupo químico, toxicologia humana e ambiental, e os agravos agudos e
crônicos a saúde humana encontrados na literatura científica.
Podemos observar no Quadro 7 uma variedade temerosa de agravos. Mesmo que haja
controvérsias sobre a validade científica de um estudo ou outro, esta constatação deve nos
chamar a atenção para a realização de medidas de precaução mais rígidas, de forma que estes
agravos não se desenvolvam na população dos municípios de Campo Novo do Parecis,
Sapezal e Campos de Júlio, nos quais a produção agrícola gera uma exposição impositiva
anual de milhões de litros de glifosato sobre a população e o meio ambiente.
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Quadro 7 – Classificação e agravos agudos e crônicos do princípio ativo glifosato.
Organismo alvo

Herbicida

Grupo químico

Glicina substituída

Classe toxicológica

IV – Pouco Tóxico

Periculosidade
Ambiental

Agravos Agudos

Agravos Crônicos

III – Perigoso ao Meio Ambiente
Lesões corrosivas (ulcerativas) das mucosas oral, esofágica, gástrica e duodenal,
disfagia, dor no estômago, náusea/vômito, cólicas, diarreia, hematêmese, melena;
hepatite anictérica, pancreatite aguda, hipotensão arterial, choque cardiogênico,
hipoxemia leve, taquipnéia, dispneia, tosse, broncoespasmo, edema pulmonar,
falência respiratória, pneumonite por bronco-aspiração. Oligúria, anúria, hematúria,
acidose metabólica, insuficiência renal, convulsões, coma e morte em caso de
hipóxia ou hipotensão, dermatite de contato (eritema, queimação, prurido, vesículas,
eczema), irritação, dor e queimação ocular, turvação da visão, conjuntivite, edema
palpebral, irritação das vias respiratórias, pneumonite química (AGROFIT, 2015).
 Doença Renal Crônica (CKDu) (SERALINI et al., 2014; JAYASUMANA et al.,
2015).
 Desordens gastrointestinais, obesidade, diabetes, doença cardíaca, depressão,
autismo, infertilidade, cancro (SAMSEL & SENEFF, 2013a).
 Doença de Alzheimer, doença celíaca (SAMSEL & SENEFF, 2013b).
 Doenças hepáticas, desregulação endócrina, carcinogênese e teratogênese
(GASNIER et al., 2009; PAGANELLI et al., 2010; ANTONIOU et al., 2012;
THONGPRAKAISANG et al., 2013; SERALINI et al. 2014;).
 Malformação (DALLEGRAVE et al., 2003; BENACHOUR et al., 2007;
PAGANELLI et al., 2010)
 Linfoma non-Hodgkin’s (HARDELL et al., 2002; DE ROOS et al., 2003; COX,
2004).
 Mieloma Múltiplo (DE ROOS et al., 2005).

No ano de 2009 a ANVISA deliberou o banimento do inseticida organoclorado
endosulfan (classe 1 – extremamente tóxico), que teve a importação proibida em julho de
2011 e a comercialização e uso proibidos em julho de 2013. Esta proibição é positiva para o
campo da saúde, pois retira da legalidade e do comercio o uso deste inseticida de forte ação
neurotóxica, internacionalmente conhecido por ser cancerígeno e persistente no ambiente
(OPAS, 1996).
Na Tabela 10 observa-se significativo uso do endosulfan nas lavouras de soja, milho e
principalmente algodão, neste último alcançando a média de 3,1 a 3,6 litros por hectare. Se
realizarmos o mesmo calculo que fizemos para o glifosato com o endosulfan, teríamos em
2014 um consumo aproximado em Campo Novo do Parecis de 486,5 mil litros do inseticida
(290mil soja + 72,5mil milho + 124mil algodão), em Sapezal seria de 697,5 mil litros (289mil
soja + 73,5mil milho + 335mil algodão) e em Campos de Júlio a pulverização de endosulfan
estaria em torno de 283,5 mil litros (147mil soja + 49,5mil milho + 87mil algodão).
Como o endosulfan foi banido a partir de julho de 2013 e por não termos acesso aos
dados do INDEA-MT atualizados, torna-se pertinente nos perguntarmos, nestes municípios
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quais inseticidas estão sendo pulverizados aos milhares de litros, provocando as poluições
químicas rurais e exposições impositivas, no lugar do inseticida endosulfan?
Podemos obter parte dessa resposta na recente emergência da lagarta Helicoverpa
armigera, que tem atingido as lavouras de soja, milho, algodão, café etc. do Brasil a partir de
2013, provocando grandes prejuízos nestas produções agrícolas. A ação desta lagarta nas
produções agrícolas brasileiras mobilizou toda a classe do empresariado rural para a criação
de medidas políticas e técnicas de controle desta lagarta. Durante este alarde, a empresa
químico-agrícola Syngenta apresentou o inseticida benzoato de emamectina como um
princípio ativo que possui o poder de combater a lagarta Helicoverpa armigera, contudo este
inseticida teve o registro proibido pela ANVISA em 2003, devido sua forte ação neurotóxica.
A partir disto, vimos um processo de rápida desregulamentação da legislação do
controle e da liberação dos agrotóxicos no Brasil, articulada pelos empresários rurais do país,
que em menos de um mês conseguiu criar um dispositivo jurídico que ignora os pareceres da
ANVISA e do IBAMA na permissão de agrotóxicos no país, autorizando o uso do benzoato
de emamectina em alguns estados brasileiros, incluindo Mato Grosso, mesmo sem o registro
da ANVISA.
A bancada que representa o setor ruralista no Congresso Nacional articulou e aprovou
a Lei 12.873 de 24 de outubro de 2013, regulamentada pelo Decreto 8.133 de 28 de outubro
de 2013, que institui o dispositivo do “estado de emergência fitossanitária”, dando poderes ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para declarar estado de
emergência fitossanitária quanto houver o “risco de surto ou epidemia de doença ou praga
agropecuária” e de “conceder autorização emergencial temporária de produção,
distribuição, comercialização e uso de produtos não autorizados” (o destaque é nosso)
(BRASIL, 2013).
Três dias depois do decreto, o MAPA declarou na Portaria 1.059 de 31 de outubro de
2013, “estado de emergência fitossanitária relativo ao intensivo ataque da praga Helicoverpa
armigera” e seis dias seguintes autoriza a importação de produtos que possuam como
ingrediente ativo o benzoato de emamectina, na Portaria 1.109 de 06 de novembro de 2013
(MAPA, 2013).
No estado de Mato Grosso, a emergência fitossanitária foi declarada em 18 de
novembro de 2013, pela Portaria nº 1.130 do MAPA, e desde então as produções agrícolas do
estado tem utilizado o benzoato de emamectina nas lavouras para o controle da lagarta
Helicoverpa armigera, sendo a cada ano renovado o estado de emergência fitossanitária, com
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a última Portaria nº 10/2016 publicada em 13 de janeiro de 2016, prorrogando até novembro
de 2016 a permissão para o uso do inseticida benzoato de emamectina nas lavouras do estado.
De acordo com o relatório da ANVISA, a exposição aguda ao benzoato de
emamectina pode causar tremores, ptose (queda da pálpebra superior), bradipnéia (respiração
lenta), alteração no Sistema Nervoso Central e nos nervos periféricos, convulsões clônicas,
ataxia (falta de coordenação dos movimentos musculares), perda de reflexos, sangue na urina,
inclusive a morte (ANVISA, 2013).
Sabe-se que quando ocorrem os surtos de pragas agrícolas nas lavouras, o empresário
rural tende a utilizar grande quantidade do produto que combate a praga, com o objetivo de
garantir que não terá prejuízos na produção da lavoura. Certamente, esta prática não deve ser
diferente nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, cabendo nos
perguntar, qual o volume de aplicação do benzoato de emamectina nesses municípios? Qual a
poluição química rural e a exposição impositiva o uso deste agroquímico está produzindo
nestes municípios?
Foi autorizado pela CTNBio, em abril de 2015, o comercio e o plantio da variedade
de soja e milho transgênico Enlist®/Dow, resistente ao herbicida 2,4-D (classe 1 –
extremamente tóxico) (CTNBio, 2015). A proposta desta nova biotecnologia ocorreu em
detrimento da resistência que plantas indesejadas na agricultura adquiram em relação ao
herbicida glifosato, nas lavouras transgênicas de soja e milho RR, ao longo destas últimas
décadas. Por isto, as lavouras de soja e milho RR não estão obtendo a mesma produtividade
que tinham no início, não garantindo a obtenção de lucros que as empresas rurais almejam na
exploração econômica da soja. Deste modo, a proposta imbuída na liberação da soja e do
milho transgênico resistente ao herbicida 2,4-D, é de substituição das lavouras de RR no
Brasil por este novo transgênico, para garantir a produtividade que as lavouras de soja e milho
RR não estão alcançando.
O herbicida 2,4-D foi componente da arma química Agente Laranja (2,4,5-T + 2,4-D),
utilizada pelo exército dos EUA na Guerra do Vietnã (1955-1975) nas florestas da República
do Vietnã, com o objetivo de contaminar os vietnamitas com o veneno e como desfolhante
para facilitar a busca pelos vietnamitas (OPAS, 1996). Adaptado para as lavouras e pastagens
agrícolas, desde a década de 1960, o herbicida 2,4-D tem sido largamente utilizado no mundo,
sendo conhecido mundialmente também pela forte ação tóxica ao organismo que seu
ingrediente ativo e seus resíduos (dioxina) produzem, entre eles a ação comprovadamente
genotóxica, gerando diversos desfechos agudos e crônicos muito graves à saúde (Quadro 8).
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Quadro 8 – Classificação e agravos agudos e crônicos do princípio ativo 2,4-D.
Organismo alvo

Herbicida

Grupo químico

Ácido ariloxialcanóico

Classe toxicológica

I – Extremamente Tóxico

Periculosidade
Ambiental
Agravos Agudos

Agravos Crônicos

III – Perigoso ao Meio Ambiente
Perda de apetite, esgotamento, irritação da pele exposta, vômitos, enjoo, dores
torácicas e abdominais, irritação do trato gastrintestinal, fasciculação muscular,
fraqueza muscular, confusão mental, convulsões, coma (OPAS, 1996).
 Malformações fetais (teratogênese),
 Desregulação endócrina (distúrbios hormonais: funções dos estrógenos,
andrógenos, tireoidianos),
 Imunotoxicidade (sistema defesa),
 Nefrotoxicidade (função renal),
 Neurotoxicidade,
 Alterações hematológicas,
 Alterações respiratórias,
 Câncer gástrico,
 Linfoma Non-Hodgkin
 Câncer de próstata
 Espinha bífida
(RUBINSTEIN et al, 1984; GOSSELIN et al, 1976; STEVENS e SUMNER, 1991;
BETHESDA, 1995; FERMENT, 2015).

Este movimento do mercado agrícola brasileiro, de substituição das lavouras de milho
e soja RR por lavouras resistentes ao 2,4-D, pode ser considerado como um dos processos
críticos recentes mais alarmantes para a saúde e ambiente nos municípios de grande produção
agrícola do país, incluindo Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.
Se as lavouras transgênicas de soja e milho resistentes ao 2,4-D utilizarem uma
quantidade média litros por hectare do herbicida 2,4-D, próximo do uso médio de glifosato,
haverá um aumento de no mínimo 5 vezes na pulverização do herbicida 2,4-D nestas
lavouras. Isso significa um potencial aumento em 5 vezes da poluição química rural e da
exposição impositiva à população ao ambiente pelo herbicida 2,4-D. E quanto ao 2,4-D não
há controvérsias, é comprovadamente cancerígeno há décadas.
Tanto o caso da emergência da lagarta Helicoverpa armigera e a libração do inseticida
benzoato de emamectina, quanto à resistência de plantas ao glifostato nas lavouras RR e a
liberação da soja transgênica resistente ao herbicida 2,4-D, são consequências da guerra
química contra a natureza promovida pelo modelo de monocultivo químico-dependente da
produção agrícola moderna, que cria um espiral crescente e infinito de emergência de espécies
resistentes aos agrotóxicos nas monoculturas, e o uso de venenos mais tóxicos para o combate
destas espécies resistentes, para garantir a produtividade e o lucro das empresas rurais
(CARSON, 2010).
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A grande questão para nós é como que fica a saúde da população e do meio ambiente
em meio a esta guerra interminável? Até quando deixaremos a sede do lucro imediato ignorar
ou ampliar os crescentes males criados por este modelo de produção agrícola?
Destacamos e discutimos até agora os processos de poluição química rural
considerando os aspectos sócio-técnicos relacionados ao transgênico RR e o uso massivo do
glifosato, à proibição do endolsufan, à liberação do uso do benzoato de emamectina e às
plantações de soja e milho transgênico resistente ao 2,4-D. Contudo, ressalta-se que isto não
significa que os demais princípios ativos de agrotóxicos utilizados nas lavouras nos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, que podem ser
representados pelos princípios ativos listados na Tabela 10, não tem importância. Como já
mencionado, para uma compreensão mais próxima da totalidade do fenômeno de poluição
química rural e exposição impositiva, seria necessário uma análise mais detalhada dos
agrotóxicos utilizados neste município. Entretanto não cabe esta análise neste trabalho devido
aos limites de uma dissertação de mestrado.
Seguindo a proposta de Vigilância aos Agrotóxicos de PIGNATI et al. (2014), cabe
ainda mais um exercício de análise dos dados de produção agrícola, que consiste na estimativa
do total de consumo de agrotóxicos por lavoura em cada município, a partir dos hectares
plantados de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar.
Para encontrar uma média do consumo de litros de agrotóxicos por hectare de acordo
com tipo de lavoura, PIGNATI et al. (2014) utilizou dois bancos de dados, o banco de dados
de quantidade de agrotóxicos por município e por tipo de lavoura do INDEA-MT e o banco
de dados de área plantada de lavouras agrícolas por município do Sistema IBGE de
Recuperação Automática (IBGE-SIDRA). Cruzou os dados de ambos os bancos para os 10
municípios de maior produção agrícola de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão de Mato
Grosso no ano de 2012, e calculou a média de litros de agrotóxicos por hectare para cada
lavoura, conforme Tabela 13. Foi escolhido estas culturas (soja, milho, algodão e cana-deaçúcar), pois elas representavam 90% do total de lavouras de Mato Grosso e 80% do total de
lavouras do Brasil no ano de 2012.
A média estimada de consumo de agrotóxicos para a lavoura de soja foi de 12,17
litros/hectare, para a lavoura de milho foi de 6,14 litros/hectare, a lavoura de algodão
consumiu 23,86 litros/hectare de agrotóxicos e a lavoura de cana-de-açúcar 4,84 litros (Tabela
11). Multiplicando-se essas médias com os hectares plantados de soja, milho, algodão e canade-açúcar em Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio (Tabela 12), obtemos uma
estimativa do total de litros de agrotóxico utilizados por lavoura e por município (Tabela 13).
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Tabela 11 – Produção agrícola, consumo de agrotóxicos, médias de usos por hectare e
culturas agrícolas dos 10 municípios de maior produção agrícola de Mato Grosso no ano de
2012.
Cultura
Hectare
Agrotóxicos
Média
Soja
2.852.509
34.737.949
12,17
Milho
1.028.553
6.318.576
6,14
Algodão
371.334
8.861.720
23,86
Cana-de-açúcar
188.816
914.955
4,84
Fonte: IBGE-SIDRA, 2013; INDEA-MT, 2013; elaborado por PIGNATI et al., 2014.

Tabela 12 - Área plantada (hectares) por lavoura temporária nos municípios de Campo Novo
do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio no ano de 2014.
Cultura
Campo Novo do Parecis Sapezal Campos de Júlio
Algodão
37.098
99.736
26.225
Cana-de-açúcar
32.420
0
14.000
Girassol
55.000
7.485
4.600
Milho
145.000
147.000
99.181
Soja
388.000
385.000
195.500
Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014

Na Tabela 13, a partir do calculo de estimativa de agrotóxicos consumidos por
lavoura, chegamos ao quantitativo total aproximado de utilização de agrotóxico em cada
município da bacia do rio Juruena analisado neste estudo. O município de Campo Novo do
Parecis alcançou um total de 6,6 milhões de litros de agrotóxicos, sendo a cultura de soja
responsável por 71% (4,7 milhões de litros) do total do volume de agrotóxicos consumidos,
seguido do milho com 13,4% (890 mil litros), do algodão também com 13,3% (885 mil litros)
e da cana-de-açúcar 2,3% (156 mil litros) do total de agrotóxicos no município (Tabela 13).
Tabela 13 - Estimativa do volume de agrotóxicos consumidos (1.000 Litros) nas lavouras de
algodão, cana-de-açúcar, milho e soja nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio em 2014, com base em Pignati et al. (2014).
Cultura
Campo Novo do Parecis Sapezal Campos de Júlio
Algodão (~24 L/ha)
885
2.380
626
Cana-de-açúcar (~5L/ha)
156
0
68
Milho (~6 L/ha)
890
903
609
Soja (~12 L/ha)
4.722
4.685
2.379
Total (mil litros)
6.653
7.968
3.682
Fonte: IBGE/Produção Agrícola Municipal, 2014; Pignati et al. (2014).

O município de Sapezal foi o que atingiu maior consumo de agrotóxicos entre os três
municípios, estimado em cerca de 7,9 milhões de litros de agrotóxicos utilizados no ano de
2014. A lavoura da soja também foi a que mais utilizou agrotóxicos no total, responsável por
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59% (4,7 milhões de litros), a lavoura do algodão teve 30% (2,4 milhões de litros) do
consumo total e o milho 11% (903 mil litros de agrotóxicos) (Tabela 13).
Para o município de Campos de Júlio, estima-se que em 2014 o município tenha
utilizado em suas principais lavouras um total de 3,7 milhões de litros de agrotóxicos, com ao
cultivo de soja utilizando 64,7% (2,4 milhões de litros) dos agrotóxicos, em seguida do
algodão com 17% (626 mil litros) do consumo, do milho com 16,5% (609 mil litros) e da
cana-de-açúcar com 1,8% (68 mil litros) do uso estimado de agrotóxicos no município.
Observa-se a partir destas estimativas o peso que as lavouras de soja possuem no
consumo total de agrotóxicos nos três municípios, sendo 59% em Sapezal, 64,7% em Campos
de Júlio e 71% em Campo Novo do Parecis. Como mencionado, nos cultivos de soja
transgênica RR, a poluição química rural e exposição impositiva por glifosato se destaca em
relação aos demais agrotóxicos, devido a grande deste herbicida quantidade utilizada nestas
lavouras. Na Tabela 10, o glifosato é responsável por 45% do volume total de agrotóxicos
aplicados nas lavouras de soja. No total geral do consumo de agrotóxicos apresentados na
Tabela 13, a participação apenas do glifosato no volume total de agrotóxicos alcança 27% em
Sapezal, 29% em Campos de Júlio e 32% em Campo Novo do Parecis.
Esta constatação reforça mais ainda a atenção que deve ser dada ao uso do glifosato, e
agora também do 2,4-D, nos cultivos de soja transgênicos desses municípios, considerando a
poluição química rural e a exposição impositiva real associada ao exorbitante uso destes
venenos agrícolas.
Outro elemento que salta aos olhos nesta estimativa é o alto uso de agrotóxico que os
cultivos de algodão possuem em relação aos demais cultivos agrícolas. De acordo com a
Tabela 11, são cerca 24 litros de agrotóxicos por hectare em média, e de acordo com
informações de técnicos do INDEA-MT, este volume pode 40 litros de agrotóxico por hectare
em média.
Na estimativa de consumo de agrotóxicos da Tabela 13, nos municípios de Sapezal e
em Campos de Júlio, a área plantada de algodão, mesmo sendo inferior a área plantada de
milho, atingiram 30% e 17% do total de volume de agrotóxicos aplicados respectivamente, e
em Campo Novo do Parecis o volume de agrotóxicos utilizados nas lavouras de algodão
chegou a 13,3% do uso total. Ao olharmos a Tabela 10, identificamos que a maior quantidade
de agrotóxicos pulverizados nas lavouras de algodão são inseticidas. Os 10 inseticidas listados
na Tabela 10, utilizados nas lavouras de algodão, pertencem à classe 1 – extremamente tóxico,
representando uma média de 13,3 litros de inseticida classe 1 por hectare em média nas
lavouras de algodão.
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Os inseticidas são a classe de agrotóxicos mais tóxicos aos seres humanos. A grande
maioria dos princípios ativos inseticidas possui ação letal no sistema nervoso dos insetos,
contudo, a célula nervosa dos insetos, o neurônio, é mesma célula do sistema nervoso do ser
humano. Deste modo, a ação de desregulação do funcionamento celular neuronal que mata o
inseto, também ocorre no ser humano, entretanto, devido nosso sistema nervoso ser mais
complexo que dos insetos, a dose que mata o inseto não mata imediatamente o ser humano,
mas produz uma série de agravos agudos e crônicos, no sistema nervoso central e periférico,
podendo levar a morte (Quadro 4, página 93).
Dentre os inseticidas mais utilizados na cultura do algodão na Tabela 10, destacam-se
o clorpirifós (~6 litros/hectare) e o endosulfan (~3,5 litros/hectare). Sobre endosulfan,
inseticida organoclorado cancerígeno e extremamente neurotóxico, cabe a mesma dúvida que
apontamos acima, considerando seu banimento em julho de 2013, quais agrotóxicos estão
sendo utilizados nas lavouras de algodão como seu substituto? O clorpirifós (classe 1 –
extremamente tóxico) é um inseticida organofosforado, no qual há diversos agravos agudos e
crônicos à saúde relacionados com sua contaminação descritos na literatura científica (Quadro
9).
Quadro 9 – Classificação e agravos agudos e crônicos do princípio ativo clorpirifós.
Organismo alvo

Inseticida

Grupo químico

Organofosforado

Classe toxicológica

I – Extremamente Tóxico

Periculosidade
Ambiental

Agravos Agudos

Agravos Crônicos

II – Muito perigoso ao meio ambiente
Suor abundante, pupilas contraídas-miose, dor nos olhos, salivação intensa, vômitos,
diarreia, lacrimejamento, dificuldade respiratória, edema pulmonar, expectoração de
secreções espumosas, fraqueza, colapso, tontura, tremores musculares, dores e
cólicas abdominais, tenesmo, convulsões, visão turva ou embaçada. (OPAS, 1996;
EDDLESTON & BATEMAN, 2011).
 Diminuição na qualidade do sêmen masculino (volume, mobilidade, PH) (YUCRA
et al, 2008).
 Distúrbios cognitivos (BLANC-LAPIERRE et al, 2013).
 Fasciculação, flacidez progressiva e fraqueza dos músculos proximais, em
particular os flexores do pescoço, músculo extraoculares e músculos da respiração,
insuficiência respiratória, broncoespasmo, retenção de secreções brônquicas,
ansiedade, agitação, tontura, memória prejudicada, depressão grave, psicose aguda,
irritabilidade, apatia, labilidade emocional, dificuldade de fala, dor de cabeça,
desorientação espacial (EDDLESTON & BATEMAN, 2011; HESS & PORTO,
2014).

No nível global de consumo nos três municípios, somente de inseticidas extremamente
tóxicos utilizados nas lavouras de algodão, foram 7,4% do total de agrotóxicos utilizados em
Campo Novo do Parecis, 9,4% em Campos de Júlio e 16,5% em Sapezal. Esta constatação é
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de extrema importância, pois demonstra a grave situação de poluição química rural e
exposição impositiva à polução e ao meio ambiente por estes agroquímicos de altíssima
periculosidade.
Percebe-se a partir do exposto até aqui, que no processo geral de poluição química
rural por agrotóxicos que está em curso nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio, emergem diversas processos particulares de contaminação do ambiente e da
população, alguns de maior influência e outros com menor influência, nos quais o efeito
sinérgico e acumulativo do movimento destes processos poluidores nos diferentes territórios e
ecossistemas, produzem uma miríade de processos socioambientais degradantes à saúde e ao
ambiente, que expressam-se nas singularidades das interações com os componentes abióticos
e das reações fisiológicas/patológicas nos seres vivos, incluindo o organismo humano.
Analisaremos no capítulo seguinte algumas expressões singulares dos processos
particulares que constituem o processo geral da poluição química rural ambiental e alimentar
por agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.

3.5. POLUIÇÃO QUÍMICA RURAL POR AGROTÓXICOS NO AMBIENTE E EM
ALIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JURUENA.

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados do trabalho e estudo de
campo realizado nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio e das
análises de resíduos de agrotóxicos nas amostras de água, sedimento, carne de peixe, carne
bovina e carne de ovinos coletados nos municípios.

3.5.1. Poluição Química Rural por Agrotóxicos em Rios e Peixes

Na Tabela 14, está descrito a localização dos pontos de estudo onde houve coletas de
amostras de água e sedimento. Foram 18 locais de coleta no total, numerados de acordo com a
ordem cronológica de amostragem, sendo sete pontos de coleta no Município de Campo Novo
do Parecis (pontos 01 a 07), oito pontos de coleta em Sapezal (pontos 08 a 15) e três pontos
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de coleta no em Campos de Júlio (pontos 16 a 18). As localizações dos locais de coleta estão
indicados na Figura 34.

Tabela 14 - Descrição da localização (município e coordenadas geográficas) dos pontos de
estudo e coleta de água.
Coordenadas
Ponto de
Local
Município
Coleta
Latitude
Longitude
01
Nascente do Rio Verde
CNP
13°54'27.7'' S 58°01'57.9'' W
02
Sítio no Assentamento Guapirama
CNP
13°52'04.8'' S 58°00'05.5'' W
Rio Verde no Assentamento
03
CNP
13°50'43.3'' S 58°02'41.3'' W
Guapirama
Tanque de Peixes em Fazenda na
04
CNP
13°48'31.6'' S 57°30'54.2'' W
Nascente do Rio Sucuruína
05
Rio Sucuruína/Ponte de Pedra
CNP
13°44'41.6'' S 57°30'54.2'' W
Assentamento Nossa Senhora
06
CNP
13°45'55.5'' S 57°26'32.7'' W
Aparecida - Água de Poço
Nascente do Rio Verde, próximo
07
CNP
14°23.150' S
58°13.914' W
à TI Parecí
08
Cabeceira do Rio Sapezal
SAP
13°34.587' S
58°52.044' W
Prainha Rio Sapezal - antes do
09
SAP
13°32.634' S
58°50.949' W
Quiosque
Prainha Rio Sapezal - depois do
10
SAP
13°32.634' S
58°50.949' W
Quiosque
Rio Juruena - unidade de extração
11
SAP
13°40.118' S
59°00.993' W
de areia
Prainha Rio Sapezal - Lagoa que
12
SAP
13°32.419' S
58°50.733' W
recebe água de Sapezal
Rio Águas Quentes, próximo da
13
SAP
13°32.377' S
58°43.595' W
MT-235
14
Rio do Calor - na beira da BR 364
SAP
13°02.953' S
58° 39.264' W
Rio do Calor – próximo à Escola
15
SAP
13°10.170' S
58°43.251' W
Municipal rural
16
Nascente do Rio Formiga
CDJ
13°54.906' S
59°14.653' W
17
Represa da PCH Hidrecom III
CDJ
13°38.123' S
59°03.942' W
18
Rio Juruena
CDJ
14°06.892' S
59°03.941' W
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio;

Os pontos de estudo e coleta de água foram selecionados de acordo com os critérios
elencados no Quadro 3 (página 68), contudo foram coletados algumas amostras de água em
locais onde não havia piscicosidade, mas que eram de interesse do estudo, como a água dos
poços artesianos nos assentamentos rurais no município de Campo Novo do Parecis (Ponto 02
e 06) e na nascente do rio Verde, na margem da Terra Indígena Parecí (Ponto 07).
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Figura 34 – Imagem de satélite dos pontos de estudo e coleta nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016
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As coletas de água foram realizadas nos meses de fevereiro e março em uma única
amostragem, ou seja, houve apenas uma coleta de água em triplicata em cada ponto de estudo,
onde registramos o dia, horário da coleta e os parâmetros físico-químicos da água (PH,
temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido) (Tabela 15). Em todos os pontos de coleta
de água, com exceção da água de poço artesiano, foi coletado também amostras de sedimento
(Tabela 16).
As coletas abrangeram sete bacias de rios que integram a bacia do rio Juruena, sendo
elas a do rio Verde (pontos 01, 02, 03 e 07), do rio Sucuruína/Ponte de Pedra (ponto 04, 05 e
06), rio Águas Quentes (ponto 13), rio do Calor (ponto 14 e 15), rio Sapezal (ponto 08, 09, 10
e 12), rio Juruena (ponto 11, 17 e 18) e rio Formiga (ponto 16). Para fins de estudo,
consideraremos os pontos 09, 10 e 12 do rio Sapezal como um mesmo local, pois como pode
ser observado nas coordenadas da Tabela 14 e na Figura 35, são pontos muito próximos e
correspondem a uma mesma região do rio Sapezal.
Durante as coletas de água e sedimento, foram realizadas as tentativas de coleta de
peixes. As informações dos peixes coletados, com o ponto de coleta, número do peixe,
número da amostra, local de análise química, data, hora e meio de coleta, nome popular e
dados biométricos (peso, comprimento total, comprimento padrão, comprimento da cabeça)
seguem descritas na Tabela 17.
Figura 35 – Imagem de satélite dos pontos de coleta 09, 10 e 12 da bacia do rio Sapezal.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016
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Tabela 15 – Descrição dos pontos de coleta e das amostras de água coletados nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de
Júlio.
Amostra de Água
Ponto de
Coleta
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Local
Nascente do Rio Verde
Sítio no Assentamento Guapirama - Água de Poço
Rio Verde no Assentamento Guapirama
Tanque de Peixes em Fazenda na Nascente do Rio
Sucuruína
Rio Sucuruína/Ponte de Pedra
Assentamento Nossa Senhora Aparecida - Água de
Poço
Nascente do Rio Verde, próximo à TI Parecí
Cabeceira do Rio Sapezal
Prainha Rio Sapezal - antes do Quiosque
Prainha Rio Sapezal - depois do Quiosque
Rio Juruena - unidade de extração de areia
Prainha Rio Sapezal - Lagoa que recebe água de
Sapezal
Rio Águas Quentes, próximo da MT-235
Rio do Calor - na beira da BR 364
Rio do Calor – próximo à Escola Municipal rural
Nascente do Rio Formiga
Represa da PCH Hidrecom III
Rio Juruena

Parâmetros da Amostra

Município
Nº amostra

Data

Hora

PH

Temp.
°C

Cond.
(ms/s)

O.D.

CNP
CNP
CNP

001
002
003

04/02/15
04/02/15
04/02/15

10:00
14:30
16:00

4,01
n.c.
n.c.

28,8
n.c.
n.c.

3
n.c.
n.c.

6,96
n.c.
n.c.

CNP

004

05/02/15

15:00

4,58

30,4

9

7,2

CNP

005

05/02/15

17:00

5,60

26,3

4

6,94

CNP

006

06/02/15

09:30

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

CNP
SAP
SAP
SAP
SAP

007
008
009
010
011

22/03/15
23/03/15
23/03/15
23/03/15
23/03/15

14:00
9:00
10:40
11:05
14:50

5,58
5,53
5,93
6,85
6,19

24,4
25,14
29,31
28,34
26,03

5
5
4
4
5

7
6
7,7
7,34
6,26

SAP

012

23/03/15

16:10

6,19

26,03

5

6,26

SAP
SAP
SAP
CDJ
CDJ
CDJ

013
014
015
016
017
018

24/03/15
24/03/15
24/03/15
26/03/15
27/03/15
28/03/15

9:10
16:40
17:40
17:15
18:30
10:30

6,10
6,25
5,77
5,72
5,29
4,45

24,5
28,0
30,06
28,14
26,68
25,38

5
4
3
3
4
3

7,5
7,4
6,79
6,26
6,79
9,09

Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; PH: potencial hidrogeniônico; Temp.: Temperatura; Cond.: Condutividade; O.D.: Oxigênio
Dissolvido; n.c.: não coletado;
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Tabela 16 - Descrição dos pontos de coleta e das amostras de sedimento nos municípios de
Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.
Sedimento
Ponto de
Coleta

Local

Município

Nº
amostra

Data da
Coleta

Hora da
Coleta

001
002

04/02/2015
04/02/2015

10:00
16:00

003

04/02/2015

16:00

CNP

004

05/02/2015

15:00

CNP

005

05/02/2015

17:00

CNP

006

22/03/2015

14:00

SAP

007

23/03/2015

9:00

SAP

008

23/03/2015

10:40

SAP

009

23/03/2015

11:05

SAP

010

23/03/2015

14:50

SAP

011

23/03/2015

16:10

SAP

012

24/03/2015

9:10

SAP

013

24/03/2015

16:40

SAP

014

24/03/2015

17:40

CDJ
CDJ
CDJ

015
016
017

26/03/2015
27/03/2015
28/03/2015

17:15
18:30
10:30

01

Nascente do Rio Verde

CNP

03

Rio Verde no Assentamento
Guapirama

CNP

04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tanque de Peixes em Fazenda na
Nascente do Rio Sucuruína
Rio Sucuruína/Ponte de Pedra
Nascente do Rio Verde, próximo à
TI Parecí
Cabeceira do Rio Sapezal
Prainha Rio Sapezal - antes do
Quiosque
Prainha Rio Sapezal - depois do
Quiosque
Rio Juruena - unidade de extração
de areia
Prainha Rio Sapezal - Lagoa que
recebe água de Sapezal
Rio Águas Quentes, próximo da
MT-235
Rio do Calor - na beira da BR 364
Rio do Calor – próximo à Escola
Municipal rural
Nascente do Rio Formiga
Represa da PCH Hidrecom III
Rio Juruena

Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio;

Em cinco locais de coleta (01, 04, 09-10-12, 16 e 18) a equipe de pesquisa conseguiu
coletar peixes no momento da coleta de água e sedimento. Em seis pontos de coleta (03, 11,
14, 15, 17 e 18), peixes foram coletados junto a trabalhadores rurais e urbanos, que realizaram
a pesca nos pontos de coleta em dias anteriores e mantiveram o peixe congelado até o
momento da coleta pela equipe de pesquisa (Tabela 17 e 20).
Foram coletados no total 45 indivíduos de peixe em 16 locais de coleta diferentes que
formaram 36 amostras, sendo 10 amostras de peixe do município de Campo Novo do Parecis,
14 amostras no município de Sapezal e 12 amostras coletadas no município de Campos de
Júlio. O total das amostras foram divididas e enviadas em igual quantidade (18 amostras) para
o LRC/EMBRAPA, para a análise de resíduos de glifosato e AMPA, e para o LARP/UFSM
para a análise multiresíduo de agrotóxicos (Tabela 18).
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Tabela 17 – Informações das amostras de peixe coletadas nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio (continua).
Ponto de
Coleta

Peixe
Local

Município

Nº
amostra

Local de
Análise

Meio de
Nome
Peso
CT
CP
CC
Coleta
Popular
(Kg)
(cm)
(cm)
(cm)
CP 01
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,050
13,5
10,0
3,5
CP 02
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,085
17,0
13,0
5,0
CP 03
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,060
14,5
11,5
4,0
CP 04
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,050
14,0
11,0
4,0
CP 05
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,030
12,0
9,5
3,0
2219
LRC
CP 06
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,030
14,5
10,0
3,0
CP 07
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,030
12,0
9,0
3,0
CP 08
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,020
10,0
7,5
2,5
Nascente do Rio
01
CNP
Verde
CP 09
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,025
10,0
8,0
2,8
CP 10
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,035
11,5
9,0
3,0
CP 11
04/02/15
14:00
PVD
Cará
0,070
15,0
12,0
4,0
CP 12
04/02/15
14:00
PVD
Traíra
0,020
11,5
9,0
3,0
CP 13
04/02/15
14:00
PVD
Traíra
0,020
11,5
9,5
3,0
2222
LARP
CP 14
04/02/15
14:00
PVD
Traíra
0,030
15,0
12,0
4,0
CP 15
04/02/15
14:00
PVD
Traíra
0,150
24,0
20,0
6,0
CP 16
04/02/15
14:00
PVD
Traíra
0,210
28,0
22,0
7,0
2217
LARP
C-PL em
CP 43
17/04/15
16:00
Trairão
0,800
41,0
35,0
10,0
Rio Verde no
01/15
2216
LRC
03
Assentamento
CNP
2237
LARP
C-PL em
Guapirama
CP 44
17/04/15
17:00
Trairão
1,200
45,0
39,0
11,0
01/15
2238
LRC
CP 34
30/03/15
11:00
PVD
Pintado
0,450
37,0
30,0
9,0
2204
LARP
CP 35
30/03/15
11:20
PVD
Pintado
0,180
27,0
22,0
7,0
Tanque de Peixes
CP 36
30/03/15
11:30
PVD
Pintado
0,190
30,0
24,0
7,0
em Fazenda na
04
CNP
2205
LRC
Nascente do Rio
CP 37
30/03/15
11:40
PVD
Pintado
0,280
31,0
27,0
8,0
Sucuruína
CP 38
30/03/15
11:50
PVD
Tambatinga
0,350
25,0
21,0
6,0
2206
LARP
CP 39
30/03/15
12:00
PVD
Tambatinga
0,340
24,0
20,0
6,0
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; CT: Comprimento Total; CP: Comprimento Padrão; CC: Comprimento da Cabeça; N.P.:
Nome Popular; LRC: Laboratório de Resíduos de Contaminantes EMBRAPA-Meio Ambiente; LARP: Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas UFSM; PVD:
Pescado com vara no mesmo dia; C-PL: Congelado – pescado com linhada; C-PV: Congelado – pescado com vara;
Nº peixe

Data

Hora
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Tabela 17 – Informações das amostras de peixe coletadas nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio (continua).
Ponto de
Coleta

04

Peixe
Local
Tanque de Peixes
em Fazenda na
Nascente do Rio
Sucuruína

Município

CNP

11

Rio Juruena unidade de
extração de areia

SAP

14

Rio do Calor - na
beira da BR 364

SAP

Nº
amostra
2279

Local de
Análise
LRC

2245
2256
2282
2283

LARP
LRC
LARP
LRC

2281

LRC

2288
2289

LARP
LRC

2290

LARP

2248

LARP

2249

LRC

2207

LARP

2208

LRC

12:10
12:11

Meio de
Coleta
PVD
PVD

Nome
Popular
Tambatinga
Tambatinga

Peso
(Kg)
0,340
0,250

CT
(cm)
24,0
24,0

CP
(cm)
20,0
17,0

CC
(cm)
6,0
5,0

30/03/15

12:12

PVD

Tambatinga

0,220

21,0

17,0

5,0

CP 17

23/03/15

16:30

PVD

Matrinchã

1,500

46,0

43,0

10,0

CP 18

23/03/15

17:30

PVD

Matrinchã

2,100

50,0

46,0

10,0

CP 20
CP 21
CP 22
CP 24
CP 25
CP 26
CP 27

23/03/15
23/03/15
23/03/15
25/03/15
25/03/15
25/03/15
25/03/15

19:00
19:00
19:00
19:10
19:10
19:25
19:25

PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD
PVD

Traíra
Traíra
Traíra
Traíra
Traíra
Traíra
Traíra

0,410
0,330
0,260
0,760
0,730
0,430
0,220

32,0
30,0
28,5
40,0
37,0
33,0
26,0

26,5
25,0
23,0
32,0
32,0
29,0
22,0

7,0
6,0
6,0
10,0
10,0
9,0
7,0

CP 19

23/03/15

18:05

C-PV dia
21/03/15

Pacu

0,790

36,0

29,0

7,0

CP 30

26/03/15

20:20

C-PL em
02/15

Trairão

3,900

70,0

57,0

17,0

Nº peixe

Data

Hora

CP 40
CP 41

30/03/15
30/03/15

CP 42

Rio do Calor –
2286
LARP
C-PV dia
Tucunaré
próximo à Escola
SAP
CP 23
25/03/15
18:50
0,640
36,0
32,0
11,0
19/03/15
2287
LRC
Municipal rural
2271
LARP
Nascente do Rio
16
CDJ
CP 28
26/03/15
20:20
PVD
Traíra
1,350
47,0
40,0
10,0
Formiga
2272
LRC
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; CT: Comprimento Total; CP: Comprimento Padrão; CC: Comprimento da Cabeça; N.P.:
Nome Popular; LRC: Laboratório de Resíduos de Contaminantes EMBRAPA-Meio Ambiente; LARP: Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas UFSM; PVD:
Pescado com vara no mesmo dia; C-PL: Congelado – pescado com linhada; C-PV: Congelado – pescado com vara;
15
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Tabela 17 – Informações das amostras de peixe coletadas nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio (continuação).
Ponto de
Coleta
17

18

Peixe
Local
Represa da PCH
Hidrecom III

Rio Juruena

Município

CDJ

CDJ

Nº
amostra
2297

Local de
Análise
LARP

2298

LRC

2273
2274
2252

LARP
LRC
LARP

2253

LRC

2229

LARP

2230

LRC

Nº peixe

Data

Hora

Meio de
Coleta

Nome
Popular

Peso
(Kg)

CT
(cm)

CP
(cm)

CC
(cm)

CP 33

29/03/15

19:00

C-PL em
12/2014

Traíra

1,370

54,0

15,0

15,0

CP 29

28/03/15

18:45

PVD

Pacú

1,060

36,0

31,0

7,0

CP 31

29/03/15

11:00

C-PL em
02/15

Pacú

0,900

38,0

33,0

7,0

CP 32

29/03/15

11:15

C-PL em
02/15

Pacú

1,430

44,0

37,0

8,0

2243
LRC
C-PL dia
CP 45
19/08/15
17:30
Trairão
1,200
48,0
41,0
13,0
15/08/15
2244
LARP
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; CT: Comprimento Total; CP: Comprimento Padrão; CC: Comprimento da Cabeça; N.P.:
Nome Popular; LRC: Laboratório de Resíduos de Contaminantes EMBRAPA-Meio Ambiente; LARP: Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas UFSM; PVD:
Pescado com vara no mesmo dia; C-PL: Congelado – pescado com linhada; C-PV: Congelado – pescado com vara;
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Tabela 18 - Quantidade de peixes e amostras de peixe por ponto de coleta.
Ponto de
Coleta
01
02
03

08
09, 10 e 12
11
13
14
15

-

-

-

CNP

02

04

02

02

04/2015

C-PL em 01/15

CNP

09

04

02

02

03/2015

PVD

CNP

-

-

-

-

-

-

CNP

-

-

-

-

-

-

CNP

-

-

-

-

-

-

SAP

-

-

-

-

-

-

SAP

09

08

04

04

03/2015

PVD

SAP
SAP
SAP

01
01

02
02

01
01

01
01

03/2015
03/2015

C-PV em 03/15
C-PL em 02/15

SAP

01

02

01

01

03/2015

C-PV em 03/15

CDJ
CDJ

01
01

02
02

01
01

01
01

03/2015
03/2015

CDJ

04

08

04

04

03 e 08/2015

PVD
C-PV em 12/14
01 PVD (03/15)
02 C-PV em 02/15
01 C-PL em 08/15

CNP

16

CNP

Rio Verde no Assentamento Guapirama

Rio Juruena

07

-

Nascente do Rio Verde
Sítio no Assentamento Guapirama - Água
de Poço

18

06

-

Qtde. total
amostras

16
17

05

Qtde.
amostras
LARP
01

Qtde.
peixes

Tanque de Peixes em Fazenda na Nascente
do Rio Sucuruína
Rio Sucuruína/Ponte de Pedra
Assentamento Nossa Senhora Aparecida Água de Poço
Nascente do Rio Verde, próximo à TI
Parecí
Cabeceira do Rio Sapezal
Prainha Rio Sapezal - antes do quiosque;
depois do quiosque e na Lagoa que recebe
água de Sapezal
Rio Juruena - unidade de extração de areia
Rio Águas Quentes, próximo da MT-235
Rio do Calor - na beira da BR 364
Rio do Calor – próximo à Escola
Municipal rural
Nascente do Rio Formiga
Represa da PCH Hidrecom III

04

02

Qtde.
amostras
LRC
01

Município

Local

Data da
coleta
02/2015

Meio de coleta
PVD
-

TOTAL
45
36
18
18
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; LRC: Laboratório de Resíduos de Contaminantes/EMBRAPA-Meio Ambiente; LARP:
Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas/UFSM; PVD: Pescado com vara no mesmo dia; C-PL: Congelado – pescado com linhada; C-PV: Congelado – pescado com
vara;
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Coletaram-se peixes de tamanhos diversos, que variou entre um Cará de 20 gramas e
10 centímetros a um Trairão de 3,9 quilos e 70 centímetros. Entre as variedades de peixes
coletadas estão o Cará, Traíra, Trairão, Pintado, Tambatinga, Matrinchã, Pacu e Tucunaré
(Tabela 17).
O ponto de coleta 01, na nascente do rio Verde, é uma pequena represa cercada por
lavouras agrícolas, com aproximadamente 40 metros de proximidade do leito da nascente
(Figura 36). Na data da coleta de água, sedimento e peixe, dia 04 de fevereiro de 2015, era a
cultura de soja em fase avançada de desenvolvimento que estava cercando a represa.
Figura 36 – Imagem de satélite e fotografia do ponto de coleta 01, nascente do rio Verde,
Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.
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Neste ponto, foram coletados 16 peixes, todos de pequeno porte, sendo 11 indivíduos
identificados como Cará e 5 indivíduos identificados como Traíra (Tabela 17 e 20 e Figura
37). Os carás formaram uma amostra composta, que foi enviada para o LRC/EMBRAPA e as
traíras formaram uma amostra composta que foi enviada para o LARP/UFSM.
Figura 37 – Peixes coletados no ponto de coleta 01, nascente do rio Verde, Campo Novo do
Parecis-MT.
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O ponto de coleta 02 foi onde se coletou água de poço artesiano do Assentamento
Guapirama, no município de Campo Novo do Parecis. O Assentamento Guapirama localiza-se
nas margens da BR-364 Km 38, antes de chegar na área urbana de Campo Novo do Parecis,
no sentido Cuiabá-Campo Novo do Parecis. O assentamento tem estabelecimentos de 45
hectares com 52 famílias residindo no local, onde está localizado a Escola Municipal Nivaldo
Alves. Estes assentamentos estão cercados por extensos latifúndios de produção agrícola
químico-dependente e o poço artesiano do assentamento, onde foi coletada a água, está em
baixo da produção agrícola, como pode ser observado na Figura 38.
Figura 38 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 02, Assentamento Guapirama,
Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.
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O ponto de coleta 03, rio Verde com acesso pelo Assentamento Guapirama, é uma
área do rio Verde no município de Campo Novo do Parecis, usada com frequência pelos
trabalhadores para a pesca recreativa. Neste trecho o rio possui cerca de 30 metros de largura,
a lavoura mais próxima na margem direita fica em torno de 2,5 quilômetros, e na margem
esquerda está a Terra Indígena Utiariti ocupada pelo povo Paresí (Figura 39).
Figura 39 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 03, Rio Verde no
Assentamento Guapirama, Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

No ponto 03 foram coletados dois Trairões com moradores do Assentamento
Guapirama, que realizaram a pesca no rio Verde, retiraram as vísceras do peixe e
armazenaram o peixe congelado na residência até a coleta pela equipe de pesquisa. Cada
peixe formou duas amostras, totalizando quatro amostras neste ponto de coleta. (Tabela 17 e
Figura 40).
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Figura 40 – Peixes coletados no ponto de coleta 03, Rio Verde no Assentamento Guapirama,
Campo Novo do Parecis.

O ponto de coleta 04 trata-se de tanques de piscicultura dentro da Área de Proteção
Permanente de mata ciliar do rio Sucuruína ou Ponte de Pedra, na divisa entre o município de
Campo Novo do Parecis e Diamantino (Figura 41). Estes tanques foram construídos para fins
recreativos, de modo que não havia a exploração comercial do mesmo.
Figura 41 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 04, tanque de peixes em
fazenda na nascente do rio Sucuruína/Ponte de Pedra, Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.
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O ponto de coleta 04 fica a aproximadamente 600 metros de distância da lavoura
agrícola. Os peixes são alimentados com ração. Foram coletados nestes tanques nove peixes,
sendo quatro Pintados e cinco Tambatingas, que constituíram quatro amostras deste ponto de
coleta (Tabela 17 e Figura 42).
Figura 42 – Peixes coletados no ponto de coleta 04, tanque de peixes em fazenda na nascente
do rio Sucuruína/Ponte de Pedra, Campo Novo do Parecis-MT*.

*Não houve o registro fotográfico da Tambatinga CP 42.

O ponto de coleta 05 localiza-se no rio Sucuruína, também chamado como Ponte de
Pedra, na divisa entre os municípios de Campo Novo do Parecis e Diamantino, onde
trabalhadores do Assentamento Nossa Senhora Aparecida costumam realizar pesca recreativa.
Neste trecho o rio possui cerca de 15 metros de largura, fica a aproximadamente 180 metros
da lavoura de um lado da margem, do outro lado da margem a mata ciliar está mais
preservada, alcançando uma faixa de mais de 2,6 quilômetros entre o rio e a lavoura (Figura
43).
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Figura 43 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 05, rio Sucuruína/Ponte de
Pedra, Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

Neste ponto a equipe de pesquisa não obteve êxito na coleta de peixe. A água e
sedimento foram coletados no mês de fevereiro. Houve outras visitas nos meses de março e
julho aos trabalhadores rurais residentes no assentamento, que fazem uso do rio para pesca,
onde relataram que realizaram outras tentativas de pesca neste local, contudo não estavam
obtendo êxito na pescaria. Nos meses de fevereiro e março, época de cheia, relataram que o
rio estava 1,5 metros mais baixo que o normal.
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O ponto de coleta 06 é um poço artesiano no Assentamento Nossa Senhora Aparecida,
localizado na divisa entre os municípios de Campo Novo do Parecis e Diamantino. O poço
artesiano deste assentamento está a uma distância de aproximadamente 30 metros das
produções agrícolas (Figura 44). Foi coletado uma amostra de água, em triplicata, com o
objetivo de verificação de resíduos de agrotóxicos na água de poço do assentamento.
Figura 44 – Fotografia da coleta de água e imagem de satélite do ponto de coleta 06,
Assentamento Nossa Senhora Aparecida - Água de Poço, Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.
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O ponto de coleta 07 é um pequeno rio, com 10 metros de largura no trecho da coleta,
nascente do rio Verde, que emerge em meio as lavouras agrícolas no município de Campo
Novo do Parecis e entra no sentido jusante na Terra Indígena Parecí, tangenciando a aldeia rio
Verde (Figura 45). Foi relatado para equipe de pesquisa que neste rio não se encontram mais
peixes e que recentemente a comunidade indígena não o utiliza nem mais para banho, pois
sofrem reações alérgicas (coceiras) ao adentrarem no rio. Coletou-se uma amostra de água e
sedimento com o objetivo de verificar a presença de resíduos de agrotóxicos no local.
Figura 45 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 07, Nascente do Rio Verde,
próximo à Terra Indígena Parecí, Campo Novo do Parecis-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Sandro N. Vieira, 2015.
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O ponto de coleta 08, cabeceira do rio Sapezal, é um local onde inicia a represa do rio
Sapezal, construído ao lado da zona urbana do município. Este trecho possui uma distância
aproximada de 200 metros da lavoura em cada lado da margem, têm cerca de 20 metros de
largura de água represada, e no sentido jusante irá aumentar para mais de 200 metros de
largura na represa (Figura 46). Neste trecho, a população do município costuma realizar a
pesca de peixes, contudo nas viagens realizadas não obtivemos êxito na coleta de peixes,
realizando apenas a coleta de água e sedimento.
Figura 46 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 08, cabeceira do rio Sapezal,
Sapezal-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.
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O local de coleta 09, 10 e 12, trata-se da região da represa do rio Sapezal denominada
Prainha Municipal, delimitada de um lado pela zona urbana do município, na outra margem
encontra-se a 400 metros aproximadamente da produção agrícola e no fim da contenção da
represa está a BR-364, alcançando neste trecho uma largura de água represada que ultrapassa
200 metros (Figura 47).
Foi-nos informado que anos atrás foram introduzidos nesta área da represa, alevinos
de espécies de peixes da região, com o objetivo de aumentar a população de peixes na represa
e no rio Sapezal. Trabalhadores responsáveis pela manutenção da Prainha alimentam
diariamente os peixes dessa área com ceva, uma mistura feita a partir de grãos e farinhas,
principalmente de milho e soja.
Figura 47 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 09, 10 e 12, Prainha
Municipal no rio Sapezal, Sapezal-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.
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A Lei Municipal 689 de 2007, regulamenta o uso da Prainha Municipal, proibindo a
prática de pesca e o banho nesta área da Prainha. Obtivemos autorização da prefeitura
municipal para realizar a coleta de peixes para fins de pesquisa. Deste modo, com apoio de
trabalhadores do município, realizamos as coletas de água, sedimento e peixes.
Foram coletados nove peixes na Prainha, sendo dois peixes identificados como
Matrinchã, que formaram quatro amostras, e sete peixes identificados como Traíra, que
formaram outras quatro amostras (Tabela 17 e Figura 48).
Figura 48 – Peixes coletados nos pontos de coleta 09, 10 e 12, na Prainha Municipal no rio
Sapezal, Sapezal-MT*.

*Não houve o registro fotográfico da Traíra CP 22.

O ponto de coleta 11 é uma região do rio Juruena no município de Sapezal onde está
instalada uma unidade de extração de areia, que retira areia do fundo do rio Juruena para
abastecer a construção civil do município. Neste trecho, o rio Juruena alcança uma largura de
20 metros, com uma faixa de mata ciliar aproximada de 2 quilômetros da margem do rio até a
lavoura, em ambos os lados do rio (Figura 49). Este local é frequentemente acessado pela
população do município para a pesca recreativa. Conseguimos coletar um Pacu, que havia
sido pescado no fim de semana anterior, que formaram duas amostras (Tabela 17 e Figura 50).
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Figura 49 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 11, unidade de extração de
areia no rio Juruena, Sapezal-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

Figura 50 – Peixes coletados nos pontos de estudo 11 (unidade de extração de areia, rio
Juruena), 14 (rio do Calor, na beira da BR-364), 15 (rio do Calor, próximo da Escola
Schecheli), 16 (nascente do rio Formiga) e 17 (represa da PCH Hidrecom III).
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O ponto de coleta 13 é o rio Águas Quentes, em um trecho próximo a rodovia MT235, no município de Sapezal (Figura 51). Esta área do rio é utilizada com frequência para a
pesca por moradores de Sapezal, contudo nas visitas que realizamos não houve êxito na coleta
de peixes. Deste modo, foram coletados apenas amostras de água e sedimento.
Figura 51 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 13, rio Águas Quentes
próximo a MT-235, Sapezal-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

O ponto de coleta 14 é uma área represada do rio do Calor, na margem da BR-364, no
município de Sapezal (Figura 52). Nesta área ocorre a prática de pesca com frequência,
entretanto, não tivemos êxito na coleta. Um morador residente nas proximidades, que pesca
neste local, nos cedeu um Trairão, no qual formaram duas amostras (Tabela 17 e Figura 50).
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Figura 52 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 14, rio do Calor, próximo da
BR-364, Sapezal-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

O ponto de coleta 15, também é em uma área represada no rio do Calor. Localizada
nas proximidades da Escola Municipal Jaime Marcelo Schecheli no município de Sapezal, na
beira de uma estrada que dá acesso a propriedades agrícolas, tem cerca de 90 metros de
largura de água represada, com aproximadamente 200 metros de distância da produção
agrícola ao leste da margem e um quilômetro de distância na margem oeste (Figura 53).
Este ponto é utilizado com frequência por moradores da região para a prática de pesca,
contudo não obtivemos êxito nas tentativas de coleta de peixe neste local. Um trabalhador,
morador das proximidades, cedeu um Tucunaré (Figura 50, página 155) pescado em uma
represa localizada mais ao sul do ponto de coleta, utilizada para abastecer os pivôs agrícolas
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da propriedade rural próxima da escola (Figura 53). Este Tucunaré formou duas amostras
(Tabela 17).
Figura 53 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 15, rio do Calor, próximo da
Escola Municipal Jaime Schecheli, Sapezal-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

O ponto de coleta 16 é uma represa de uma nascente do rio Formiga, localizado no
município de Campos de Júlio, possui cerca de 40 metros de largura, à aproximadamente 140
metros de uma pecuária, que possui cerca 1,5 quilômetros de largura até o início da produção
agrícola (Figura 54). Neste ponto de coleta a equipe de pesquisa coletou uma Traíra (Figura
50, página 155), que formou duas amostras (Tabela 17).
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Figura 54 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 16, nascente do rio Formiga,
Campos de Júlio-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

O ponto de coleta 17 localiza-se em uma represa construída para uma Pequena Central
Hidrelétrica (PCH Hidrecom III) em um rio que desemboca no rio Juruena, no município de
Campos de Júlio (Figura 55) Neste trecho a área represada chega a cerca de 160 metros de
largura, a uma distância aproximada de 450 metros da lavoura na margem leste e 600 metros
na margem oeste. Neste local há o uso frequente para a pesca, entretanto não obtivemos êxito
na coleta. Um morador da região, que pratica pesca na represa nos cedeu um Trairão (Figura
50, página 155), que formou duas amostras (Tabela 17).
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Figura 55 – Imagem de satélite do ponto de coleta 17, represa da PCH Hidrecom III, Campos
de Júlio-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016

O ponto de coleta 18 é uma região do rio Juruena, acessado por uma propriedade
agrícola no município de Campos de Júlio. Neste trecho, o rio corrente possui cerca de 30
metros de largura, a uma distância aproximada de 2 quilômetros da área desmatada e 5
quilômetros da área de plantação agrícola na margem leste, e na margem oeste está localizada
a Terra Indígena Parecí (Figura 56).
A pesca no local é realizada com frequência, principalmente por meio de barco, que
facilita o acesso a diferentes áreas de pesca do rio. Em conjunto com um trabalhador rural e
estudante do município de Campos de Júlio, acompanhamos uma pesca de peixe em uma
embarcação, onde coletamos um Pacu (Figura 57), que formou duas amostras (Tabela 17).
Dois Pacus pescados no mesmo local e armazenados em congelador foram cedidos por
um trabalhador da zona urbana de Campos de Júlio, que formaram duas amostras cada peixe
(Figura 57 e Tabela 17). E em uma viagem de campo realizada no mês de agosto de 2015, a
equipe de pesquisa coletou um Trairão cedido por um trabalhador rural, pescado neste ponto
de coleta (Figura 57), que formou duas amostras (Tabela 17).
No ponto de coleta 18, portanto, foram coletados ao total, quatro peixes, sendo três
Pacus e um Trairão, que formaram oito amostras (Tabela 17 e 20)
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Figura 56 – Fotografia e imagem de satélite do ponto de coleta 18, rio Juruena, Campos de
Júlio-MT.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016; Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

Figura 57 – Peixes coletados no ponto de coleta 18, rio Juruena, Campos de Júlio-MT.
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Estes foram os pontos de estudo e as coletas de água, sedimento e peixe de rio nos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio. Na Figura 58, podemos
visualizar um panorama geral das coletas de peixes realizados nos municípios, por ponto de
coleta.

Figura 58 - Quantidade de peixes e amostras de peixe por ponto de coleta.
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Como citamos na seção “1.5.3.”, sobre a técnica de amostragem, realizamos uma
coleta de peixes em um município de grande produção agrícola, para ampliar a quantidade de
amostras de modo a fortalecer o teste da técnica laboratorial e para comparar os resultados das
análises laboratoriais.
O município onde foi coletado os peixes foi Sorriso, localizado na região centro-norte
do estado de Mato Grosso, a 450 Km da capital Cuiabá e faz parte da bacia do rio Teles
Pires/São Manoel/Tapajós/Amazonas. Sorriso possui uma área de 9,3mil Km2 e uma
população estimada de 80,2 mil habitantes (IBGE Cidades, 2015). No ano de 2014 alcançou a
maior produção agrícola de soja (635mil ha), de milho (371mil ha) e de feijão (37mil ha) do
Mato Grosso (Tabela 01, página 15). O município possui 56 mil cabeças de bovinos, 250mil
suínos e foi o maior produtor de piscicultura do Brasil, com 21mil toneladas de peixes
cultivados em 2014 (IBGE-Produção Pecuária Municipal, 2014).
Os peixes coletados no município de Sorriso foram comprados em peixarias e pesque
& pague, onde coletamos quatro peixes no total, três Tambaquis e um Pintado, que formaram
duas amostras cada peixe, totalizando oito amostras do município (Tabela 19).
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Tabela 19 – Informações das amostras de peixe coletadas no município de Sorriso-MT.
Peixe
Local

Município

Nº
Local de
Nome
Peso
CT
CP
CC
Nº peixe
Data
Hora
Meio de Coleta
amostra
Análise
Popular
(Kg)
(cm)
(cm)
(cm)
2214
LARP
CP 46
07/07/15
09:00
Compra
Tambaqui
1,200
37,0
30,0
7,0
2254
LRC
2260
LARP
Peixaria I
Sorriso
CP 47
07/07/15
09:00
Compra
Tambaqui
0,970
34,0
28,0
7,0
2261
LRC
2224
LARP
CP 48
07/07/15
09:00
Compra
Pintado
1,150
50,0
40,0
10,0
2215
LRC
2209
LARP
Pesque e Pague I
Sorriso
CP 49
07/07/15
17:00
Compra
Tambaqui
1,300
40,0
35,0
10,0
2225
LRC
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; CT: Comprimento Total; CP: Comprimento Padrão; CC: Comprimento da Cabeça; N.P.:
Nome Popular; LRC: Laboratório de Resíduos de Contaminantes EMBRAPA-Meio Ambiente; LARP: Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas UFSM;;
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Dos 12 ingredientes ativos e três metabólitos de agrotóxicos analisados nas amostras
de água, pelo método validado no LARB-UFMT, sete ingredientes ativos (atrazina,
clorpirifós, metolacloro, metribuzim, flutriafol, cipermetrina e malationa) e os três
metabólitos (endosulfan sulfato, alfa e beta-endosulfan) são de agrotóxicos que estão entre os
31 princípios ativos mais utilizados em Mato Grosso, de acordo com a Tabela 10 (página
121).
Em relação ao sedimento, dos 10 ingredientes ativos e três metabólitos analisados,
nove ingredientes ativos (atrazina, cipermetrina, clorpirifós, malationa, metolacloro,
metribuzim, parationa metílica, permetrina e trifluralina) e os três metabólitos (endosulfan
sulfato, alfa e beta-endosulfan) são de agrotóxicos que fazem parte da lista dos 31 princípios
ativos mais utilizados em Mato Grosso.
As amostras de peixe foram separadas para a realização de duas análises diferentes: 18
amostras foram enviadas ao LRC/EMBRAPA Meio Ambiente, para a análise do glifosato e
seu metabolíto, AMPA, sendo o glifosato o agrotóxico mais utilizado nos municípios em
estudo; 18 amostras foram enviadas para análise multiresíduo no LARP-UFSM, no qual dos
25 princípios ativos analisados, 24 estão na Tabela 10, e o princípio ativo que não encontra-se
na lista é o benzoato de emamectina, mencionado por nós na seção acima, sendo o inseticida
extremamente neurotóxico liberado ‘emergencialmente’ pelo MAPA.
Para discutir os resultados das análises cromatográficas, de modo a considerar as
dimensões atual e real da poluição química por agrotóxicos, devemos avaliar conjuntamente
pelo menos quatro aspectos: a) o comportamento físico, químico e biológico de cada molécula
analisada, de modo a entender como a molécula pode ou não contaminar a amostra analisada;
b) os limites de detecção e quantificação dos ingredientes ativos nas técnicas analíticas
cromatográficas; c) as técnicas de coleta e amostragem, para compreender as características e
contexto da amostra, que condicionam ou não a contaminação da mesma; d) o volume total e
a forma técnica de utilização do princípio ativo de agrotóxico na produção agrícola, de modo
compreender a predominância de certos agrotóxicos em relação a outros.
Neste trabalho, iremos comentar alguns elementos de cada um desses aspectos, não
cabendo neste estudo uma análise aprofundada dos mesmos, devido à ampla quantidade de
princípios ativos utilizados nos municípios e analisados no laboratório, a quantidade de locais
e matrizes amostradas e a limitação imposta para uma dissertação de mestrado.
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Na análise das amostras de água, o resultado foi a detecção do princípio ativo Atrazina
em 07 amostras (Figura 59):


Nº 09, Prainha Municipal, rio Sapezal - antes do Quiosque, Sapezal-MT;



Nº 10, Prainha Municipal, rio Sapezal - depois do Quiosque, Sapezal-MT;



Nº 11, rio Juruena, unidade de extração de areia, Sapezal-MT;



Nº 12, Prainha Municipal, rio Sapezal, lagoa que recebe água da cidade, Sapezal-MT;



Nº 13, rio Águas Quentes, próximo a MT-235, Sapezal-MT;



Nº 14, rio do Calor, na beira da BR 364, Sapezal-MT;



Nº 15, rio do Calor, próximo da Escola Municipal Jaime Schecheli, Sapezal-MT;

Os resultados não puderam ser quantificados, pois os resíduos da atrazina encontrados
estavam em uma quantidade abaixo do limite de quantificação desta técnica (0,20 μg/L).
Como o limite de detecção da atrazina nesta análise cromatográfica é 0,03 μg/L, significa que
estas sete amostras possuem resíduos de atrazina que variam entre 0,03 μg/L e 0,20 μg/L. Na
análise dos sedimentos não foram encontrados resíduos de agrotóxicos.
A análise do herbicida glifosato e o metabólito AMPA realizadas nas 18 amostras de
filé de peixe foram negativas. O limite de detecção do método da LRC/EMBRAPA Meio
Ambiente foi de 0,01 mg/kg e o limite de quantificação de 0,5 mg/kg.
As análises multiresíduos realizadas no LARP-UFSM foram positivas para três
amostras:


Detecção, sem quantificação, do fungicida Flutriafol (0,003–0,010 mg/kg) na amostra
composta nº 2222 (CP 01 a CP11, Figura 37), coletado no ponto 01, nascente do rio
Verde, Campo Novo do Parecis (Figura 36);



Detecção, sem quantificação, do herbicida Atrazina (0,0015–0,005 mg/kg) na amostra
nº 2224 (CP 45 – Figura 57), coletado no ponto 18, rio Juruena, Campos de Júlio
(Figura 56);



Detecção de 0,0072 mg/kg do herbicida Atrazina (0,0015–0,005 mg/kg) na amostra nº
2209 (CP 49), coletado no pesque e pague I no município de Sorriso-MT (Tabela 19).

Para uma análise comparativa entre estes resultados converteremos as unidades de
medida μg/L (utilizada para líquidos) e mg/kg (utilizada para sólidos) em uma unidade de
medida em comum, a unidade ppb (partes por bilhão), a partir da seguinte equivalência: 1
μg/L = 1 ppb; 1 mg/kg = 1000 ppb.
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Nas amostras de água do município de Sapezal, nas quais foram detectadas atrazina,
podemos afirmar que os resíduos presentes nas mesmas estão entre 0,03 a 0,2 ppb. Nas
amostras de peixe, o resíduo de flutriafol encontrado nos Carás da nascente do rio Verde está
entre 3 a 10 ppb, o resíduo de atrazina no Trairão do rio Juruena está entre 1,5 a 5 ppb e o
resíduo de atrazina detectado no Tambaqui de Sorriso corresponde a 7,2 ppb.
Figura 59 – Fotografia de satélite dos pontos de coleta nos quais foram detectados resíduos
de agrotóxicos na água e no peixe.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016

Sobre os aspectos relacionados a técnica de análise cromatográfica, cabe destacar o
limite de detecção e quantificação da técnica de análise do glifosato e do AMPA, que ficou
em 10 ppb e 500 ppb respectivamente, enquanto que na análise da atrazina e do flutriafol na
carne de peixe, por exemplo, a técnica utilizada é mais sensível para a detecção e
quantificação destes princípios ativos. Este aspecto pode ser um dos determinantes da não
detecção do glifosato e do AMPA nas amostras.
Esta dificuldade nas análises laboratoriais do resíduo de glifosato e do AMPA,
associado a inexistência do monitoramento desta molécula e da tecnologia empregada em seu
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uso, deve ser mais um alerta para a saúde pública, pois este agrotóxico corresponde a cerca de
45% dos venenos mais utilizados na soja e 30% de todos os venenos utilizados nos município,
e o Quadro 7 (página 126) dá uma dimensão dos efeitos adversos à saúde que este agrotóxico
pode provocar.
Na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 sobre potabilidade da água, o Valor
Máximo Permitido (VMP) definido para a atrazina na água é 2 μg/L, ou seja, 2 ppb. O
fungicida flutriafol não faz parte dos resíduos de agrotóxicos permitidos na água pelo
Ministério da Saúde.
Os VMPs dos 27 agrotóxicos permitidos por esta portaria devem ser analisados de
forma crítica, na perspectiva da Saúde Coletiva. A definição destes VMPs, em última análise,
é política, pois é uma decisão de governo, ancorada em pesquisas empíricas questionáveis,
que servem a interesses hegemônicos. Neste caso, por exemplo, a quantidade de atrazina
encontrada nas águas de rios de Sapezal estão abaixo do VMP pelo Ministério da Saúde (2
ppb), contudo estes poucos resíduos de atrazina na água de rio podem provocar a
bioacumulação e biomagnificação nos organismos vivos, de modo que encontramos no filé do
Trairão uma quantidade de resíduo de atrazina próximo ou acima de 2 ppb e no filé do
Tambaqui foi detectado 7,2 ppb de atrazina.
A mesma Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde que estabelece os VMPs para 27
princípios ativos de agrotóxicos para a água potável, também estabelece a obrigatoriedade do
monitoramento de resíduos de agrotóxicos na água destinada ao consumo humano. A
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde tem divulgado anualmente um
Boletim Epidemiológico com os resultados das análises de agrotóxicos em água de
municípios registrados no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o
Consumo Humano (Sisagua).
Foram divulgados até o ano de 2016, quatro Boletins Epidemiológicos com as
informações das análises de agrotóxicos na água para o consumo humano em municípios do
país. Com exceção do primeiro Boletim (MS, 2013a), os demais boletins (MS, 2013b; MS
2015; MS, 2016) têm restringindo a discussão e divulgação dos resultados apenas aos
resultados acima dos VMPs, desconsiderando a complexidade das interações presentes nos
componentes abióticos e bióticos de resíduos abaixo dos VMPs (como a bioacumulação e
biomagnificação), e a importância sanitária e ambiental que existe na presença de qualquer
quantidade de resíduos de contaminantes químicos, como os agrotóxicos.
No primeiro Boletim (MS, 2013a), que apresentou resultados abaixo do VMP,
demonstrou, por exemplo, que 95% das amostras de água detectaram atrazina, contudo estas
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95% estavam abaixo do VMP, o que não significa que deixa de ter importância para a saúde e
ambiente, como destacado no caso de bioacumulação e biomagnificação em peixes, que pode
ocorrer também no ser humano. No Boletim Epidemiológico Volume 46 nº4 (MS, 2015), que
corresponde ao monitoramento realizado em 2013, 10 municípios do estado de Mato Grosso
apresentaram resultado acima do VMP, entre eles o município de Sapezal. Neste Boletim não
cita quais agrotóxicos foram encontrados acima do VMP em cada município, apenas
menciona em relação aos resultados de todos os municípios do país que entre “os agrotóxicos
identificados com concentração acima do VMP estabelecido, destacam-se o aldrim/dieldrim,
clordano, endrin, atrazina e DDT, totalizando 93,8% das substâncias quantificadas no país”
(o destaque é nosso) (MS, 2015).
Cabe ressaltar, que os últimos três Boletins Epidemiológicos sobre o monitoramento
de agrotóxicos na água de consumo humano, simplesmente se prendem ao VMP,
apresentando gráficos e tabelas de municípios e estados que estão abaixo ou acima do VMP.
Neste caso, o VMP torna-se um instrumento que realiza a operação de redução da realidade e
de atualidade da poluição química por agrotóxicos para o plano empírico, a serviço da
governabilidade de níveis toleráveis de insalubridade pública.
Por isso, na prática, podemos dizer que os VMPs são instrumentos limitados
cientificamente e antisanitários, pois restringem a compreensão da complexidade do
fenômeno biogeoquímico dos agrotóxicos e das infinidades de reações que provocam na
saúde ambiental e humana.
Na monografia produzida pela ANVISA para os princípios ativos autorizados para
comércio no Brasil, é definido a Ingestão Diária Aceitável (IDA) de cada agrotóxico em
mg/kg de massa corpórea. A IDA parte da mesma lógica empírica-positivista do VMP, pois
estipula a partir de testes toxicológicos realizados com ratos em 90 dias, uma quantidade de
resíduos de agrotóxicos diários de consumo humano que teoricamente não produz reações
adversas à saúde no organismo. Como destacado em muitos exemplos até aqui, a realidade da
saúde humana e ambiental é muito mais complexa do que os testes com fatores controlados
realizados em laboratório. E mesmo estes testes com ratos em laboratórios, quando realizados
em longo prazo, como o estudo de SERALINI et al. (2014), produzem resultados inesperados
e alarmantes. Deste modo, a IDA dos princípios ativos também merece esse olhar crítico.
A IDA presente na monografia do fungicida flutriafol é de 10 ppb (0,01 mg/kg) e para
a atrazina, na monografia da ANVISA, não há uma IDA definida. Isso nos leva a observar
uma incoerência completa entre os VMP da portaria da potabilidade da água do Ministério da
Saúde e a IDA da ANVISA, pois não há VMP de flutriafol na água, ou seja não é permitido
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resíduos de flutriafol na água, mas é permitido uma IDA de 10 ppb. No caso da atrazina,
ocorre o contrário, existe um VMP de 2 ppb de atrazina na água, contudo a ANVISA não
estipula um IDA para este agrotóxico.
A confusão e incoerência entre estes níveis de tolerância de consumo de resíduos de
agrotóxicos aumentam quando consideramos os Limites Máximos de Resíduos (LMRs) em
alimentos. Os LMRs também são definidos nas monografias de ingredientes ativos de
agrotóxicos autorizados pela ANVISA. Em cada monografia é informada a cultura agrícola
que o agrotóxico pode ser utilizado e o LMR em mg/kg deste agrotóxico no produto da
cultura agrícola.
Dos agrotóxicos identificados nas analises deste estudo, o fungicida flutriafol é o que
possui maior diversidade de uso em culturas agrícolas. O LMR do flutriafol para os cultivos
agrícolas presente nos municípios de Campo Novo do Paresis, Sapezal e Campos de Júlio são
os seguintes: algodão: 100ppb; cana-de-açúcar: 300ppb; feijão: 100ppb; girassol: 100ppb;
milho: 50ppb e soja: 100ppb. O LMR do herbicida atrazina para as culturas agrícolas dos
municípios estudados são: cana-de-açúcar: 250ppb; milho: 250ppb e Sorgo: 20ppb.
A partir destes dados, podemos observar que a proporção (ppb ou mg/kg) de resíduos
do LMR permitido no alimento é muito maior que no VMP e na IDA. A toxicologia justifica
essa diferença, partindo da tese de que um indivíduo, de 60kg por exemplo, para consumir
uma IDA acima de 600ppb de flutriafol (10ppb x 60 kg = 600ppb), teria que consumir por
dia, por exemplo, 2 quilos de feijão (300ppb), 6 quilos de soja (100ppb), 12 quilos de milho
(50ppb), e assim por diante, o que logicamente não ocorre no dia-a-dia da dieta de qualquer
ser humano.
Acontece que o mundo socioambiental não funciona nesta linearidade positiva e
abstrata que a toxicologia de mercado se baseia, na qual o uso correto do agrotóxico irá
contaminar o alimento abaixo do LMR e a água abaixo do VMP, o alimento irá circular no
mercado e parar nas nossas mesas com resíduos abaixo da IDA, e pronto, resolvido o
problema. Nesta lógica, não há a necessidade de nenhuma preocupação com a saúde e o
ambiente na produção agrícola, se tudo estiver dentro dos “limites de segurança”. Nos
perguntamos então, na prática estes limites de resíduos garantem a segurança de quê e de
quem?
Entrar na discussão de qual o nível de VMP, IDA ou LMR é saudável ou não é entrar
um labirinto empirista sem fim, que nos amarraria em julgamentos improcedentes sobre os
níveis toleráveis de resíduos de agrotóxicos para o consumo humano e para o ambiente,
presentes em mercadorias produzidas por um modelo intolerável de poluição química rural,
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em um modo de produção agrícola injusto, insalubre e letal para o ambiente e para o ser
humano.
Nos resultados das análises laboratoriais de água e peixes foram detectados estes dois
princípios ativos: atrazina e flutriafol. Cabe neste trabalho realizar algumas considerações
sobre as hipóteses das rotas ecológicas e biológicas destes princípios ativos até alcançarem
estas amostras, de modo a buscar respostas para a pergunta: por que foram detectados os
resíduos de atrazina e flutriafol nas amostras de água e peixe analisadas?
O fungicida flutriafol, na lista dos 31 princípios ativos mais utilizados em Mato
Grosso em 2012 (Tabela 10, página 121), está entre os três fungicidas mais pulverizados na
cultura de soja, correspondendo a 0,2 e 0,3 litros pulverizados por hectare. Como mencionado
na seção anterior, a cultura de soja representa em torno de 60% da produção agrícola e do
consumo de agrotóxicos nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de
Júlio. No nível global temos uma estimativa de 97mil litros de flutriafol pulverizados em
Campo Novo do Parecis, 96mil litros em Sapezal e 49mil litros pulverizados em Campos de
Júlio (IBGE/SIDRA, Produção Agrícola Municipal, 2014; PIGNATI et al., 2014).
Os resíduos da molécula de flutriafol foram encontrados entre o intervalo de 3 a 10
ppb, na amostra composta de filés de 11 Cará (Figura 37, página 145; Tabela 17, página 140),
coletados no ponto de estudo 01, na nascente do rio Verde, Campo Novo do Parecis (Figura
36, página 144). A represa onde foi coletada a amostra encontra-se a cerca 40 metros da
plantação de soja. De acordo com o Art. 35 do Decreto estadual 1.651/2013, a distância
mínima de mananciais de água, para a aplicação de agrotóxicos é 90 metros. A data de coleta
foi dia 04 de fevereiro de 2015, período de grande intensidade chuvas na região. Neste
período, a soja estava em fase avançada de crescimento, com as vagens já desenvolvidas.
Os fungicidas são aplicados principalmente para proteger as vagens da soja – onde
estão os grãos que serão comercializados – dos fungos parasitas. O período chuvoso aumenta
a humidade do ambiente, que facilita a reprodução de microrganismo, entre eles os fungos.
Nas áreas próximas de águas correntes, a humidade é ainda maior, sendo mais propícia a
reprodução de fungos na lavoura.
A molécula de flutriafol possui altíssima persistência no ambiente, sua meia-vida
corresponde a 1.358 dias, ou seja, o tempo calculado para que metade da quantidade de
flutriafol seja degradada no ambiente chega a alcançar 3 anos e 8 meses (PPDB, 2016). Deste
modo, a molécula de flutriafol aplicada em uma safra pode persistir por vários anos.
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No estudo de MOREIRA et al. (2012), foi detectado flutriafol em poço artesiano e
água de chuva no município de Campo Verde, e no município de Lucas do Rio Verde foi
detectado flutriafol em água de poço artesiano, na chuva e em água superficial.
A técnica de análise da água utilizada pelo LARB-UFMT para detectar flutriafol,
possui como limite de detecção 0,06ppb e limite de quantificação 0,2ppb. É possível que
tenha resíduos de flutriafol na água da nascente do rio Verde, mas a amostra de água coletada
na nascente pode não ter resíduos de flutriafol ou ter resíduos abaixo do limite de detecção.
O Cará, de acordo com o Centro de Produções Técnicas (2016a), é um peixe da
família Cichlidae, do gênero Geophagus, e possui hábito alimentar omnívoro, alimentando-se
de alimentos de fundo (algas, pequeno crustáceos, peixes, insetos, larvas, folhas, frutos e
outras matérias orgânicas).
A hipótese que acreditamos ser a mais provável para explicar a contaminação por
flutriafol no filé de Carás na nascente do rio Verde, em Campo Novo do Parecis é a seguinte:
O fungicida flutriafol foi pulverizado (por trator ou avião) em lavouras de soja da
região e na plantação que tangencia a nascente do rio Verde; a molécula de flutriafol ao ser
pulverizada pode seguir as seguintes rotas até chegar na nascente: i) a planta de soja, sendo
retido na mesma, podendo com a chuva desprender-se e deslocar-se para o solo; ii) o ar,
podendo deslocar-se por metros ou quilômetros alcançando a nascente do rio Verde, ou
evaporar, condensar nas nuvens, deslocar-se por quilômetros, precipitando pela chuva na
bacia da nascente do rio Verde; iii) o solo da bacia da nascente do rio Verde, podendo ser
absorvido até o lençol freático e emergindo na nascente do rio Verde, ou carreado pela chuva
até a nascente.
Na nascente do rio Verde a molécula de flutriafol presente na água pode penetrar no
Cará e ficar retino no filé de duas formas: i) entrar na circulação sanguínea do peixe, por meio
da absorção realizada pelas brânquias na respiração, e interagir em diferentes vias metabólicas
do peixe, podendo ficar retido em diversos órgãos, incluindo o músculo (filé) do Cará. Este
processo denomina-se bioacumulação; ii) ou entrar nas vias metabólicas de outros organismos
vivos, como algas, insetos aquáticos, larvas etc., bioacumular nestes organismos. O Cará pode
ingerir na alimentação estes organismos, e na digestão pode absorver moléculas de flutriafol
bioacumuladas nestes organismos, ou seja, absorver grandes quantidades de flutriafol, que na
não seria possível absorver pelas brânquias na água. Após a absorção pela digestão, as
moléculas podem entrar no sistema circulatório e interagir com vias metabólicas do peixe,
podendo ficar retidas em vários órgãos, incluindo o musculo (filé) do Cará. Este processo de
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acúmulo da bioacumulação, que aumenta a cada nível da cadeia alimentar, denomina-se
biomagnificação.
No caso da atrazina, este é o herbicida utilizado em maior quantidade nas lavouras de
8milho, correspondendo a cerca de 67% do total de agrotóxicos utilizados nestas lavouras.
Considerando o cálculo de consumo total de agrotóxicos nas lavouras de milho dos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, sistematizados na Tabela
13 (página 130), podemos estimar um consumo total de atrazina em torno de 600 mil litros
em Campo Novo do Parecis, 605 mil litros em Sapezal e 404 mil litros de atrazina utilizados
em Campos de Júlio no ano de 2014. Este alto uso de atrazina nos municípios denota uma
grande exposição impositiva humana e ambiental a este veneno nestes municípios.
Os resíduos de atrazina foram detectados em um intervalo de 0,03ppb e 0,2ppb em
sete amostras de água, em sete pontos de coleta do município de Sapezal (Figura 59). No filé
do peixe, foi detectado resíduo de atrazina em um intervalo de 1,5ppb a 5ppb no Traírão no
ponto de coleta 18 (CP 45), rio Juruena em Campos de Júlio, e no Tambaqui (CP49) do
município de Sorriso, detectou-se 7,2ppb de atrazina.
A coleta das amostras de água foi realizada na última semana do mês de março, ainda
no período chuvoso. Neste período estava ocorrendo o plantio e cultivo da 2ª safra, na qual se
costuma plantar cultivares agrícolas diferentes da soja, sendo o principal deles o milho. Deste
modo, este período tratava-se de um momento de grande uso da atrazina nos municípios.
O Trairão do rio Juruena foi coletado no mês de agosto, início do período da seca, é
um peixe da família Erythrinidae, do gênero Hopilas, que possui hábito alimentar piscívoro,
ou seja, alimenta-se de outros peixes (Centro de Produções Técnicas, 2016b). O Tambaqui é
oriundo de produção de aquicultura do município de Sorriso, que provavelmente foi criado
em tanque e alimentado com ração. As rações para criação de peixes são compostas de
diversos produtos, entre eles milho moído, farelo de soja, farelo de sorgo, farinha de carne,
farinha de vísceras etc. (Centro de Produções Técnicas, 2016c).
A molécula de atrazina possui meia-vida de 75 dias, sendo considerada medianamente
persistente (PPDB, 2016). CALHEIROS (2010), detectou resíduos de atrazina em quatro rios
(Coxim, Taquari, Negro e Miranda) da Bacia do Alto Paraguai (BAP). No estudo de
MOREIRA et al. (2012), realizado em Campo Verde e Lucas do Rio Verde foi detectado
atrazina em água superficial, água da chuva e água de poço artesiano dos dois municípios.
BOSCO (2015) detectou resíduos de atrazina no rio Tenente Amaral, no município de JaciaraMT.

185

Para que a molécula de atrazina, pulverizada na lavoura de milho, possa alcançar os
rios onde foram coletadas as amostras, nas quais detectou-se os resíduos de atrazina, podemos
considerar as mesmas rotas e dinâmicas ecológicas descritas para o flutriafol: na planta, no ar
(chuva) e no solo.
É possível identificar como um fenômeno de bioacumulação ou biomagnificação,
assim como descrito no caso do flutriafol, os resíduos de atrazina detectados no Trairão (e
talvez no Tambaqui), pois o intervalo de resíduos de atrazina encontrados no filé do Trairão
(1,5 a 5 ppb) do ponto 18 do rio Juruena, corresponde a um valor de 7,5 a 166 vezes maior do
que o intervalo da quantidade resíduos de atrazina encontrado na água (0,03 a 0,2 ppb) do rio
Juruena, no ponto 11.
Estes resultados obtidos nas coletas e análises químicas e as observações realizadas em
campo nos levaram a formular outra hipótese de rota de contaminação dos peixes e da água de
rio por atrazina: a “ceva” do peixe.
O ponto de coleta 11 e 18, no rio Juruena, são locais onde o fluxo de água corrente é
alto e possuem uma distância da lavoura agrícola de 2 quilômetros de cada lado da margem.
Considerado e esquema de GRISOLIA (2005) da Figura 24 (página 95), para a molécula de
atrazina alcançar estes locais, o meio mais provável seria pela precipitação da molécula de
atrazina na chuva, pois o meio do carreamento ou absorção no solo são muito pouco
prováveis, apesar de não ser impossível. Mesmo a hipótese da rota da chuva, é difícil pensar
em quantidades suficientes de resíduos de atrazina precipitados nos rios que permitam a
bioacumulação nos peixes.
Quando realizamos as coletas de água, sedimento e as tentativas de coleta de peixes
nos pontos 09, 10 e 12, observamos a prática da “ceva” dos peixes, que consiste em uma
mistura de grãos e farinhas, contendo entre outras coisas, milho e soja, para a alimentação dos
peixes, de modo a atraí-los a um local desejado para a pescaria. Observamos a mesma prática
no ponto 11 (Figura 60) e no ponto de coleta 18, quando realizamos as tentativas de coleta.
A ANVISA define o LMR para a atrazina no milho de 250ppb e no sorgo de 20ppb.
Estas cevas podem conter resíduos de atrazina que estejam próximos ou acima deste LMR, de
modo que assim que arremessados nos rios, interagem com a água, podendo contaminá-la
com atrazina. Estas sementes e farelo de milho com resíduos de atrazina, presentes na ceva
arremessada no rio, torna-se alimento para os peixes do rio, que ao digerirem podem absorver
no seu organismo a molécula de atrazina, podendo ocorrer o processo de bioacumulação e
biomagnificação, até alcançar o organismo e o músculo (filé) do Trairão.
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Figura 60 – Alevinos alimentando-se da ceva de soja no ponto de coleta 11, rio Juruena,
Sapezal-MT

Fonte: Luã K. Oliveira, 2015.

Esta hipótese precisa de mais estudos e testes para verificar se é real. Não podemos
afirmar que foram as cevas que contaminaram os rios e peixes de Sapezal com atrazina. Como
mencionamos, outras rotas são possíveis de serem realizadas pela molécula de atrazina, para
contaminar a água e o peixe.
Mesmo que seja real, ao que parece ser, essa hipótese da contaminação do ambiente
aquático pela ceva, não podemos nos confundir na definição de quem é a responsabilidade
desta contaminação. É do pescador que realiza a ceva? Não! De modo algum, a “culpa”, ou
seja, a responsabilidade da possível poluição química por agrotóxicos realizada na ceva do
peixe é do pescador, pois não foi o pescador que acumulou capital com a poluição intencional
do milho e da soja que está na ceva. Caso a ceva esteja contaminando a água e os peixes, a
reponsabilidade é dos empresários rurais e da indústria química, ou seja, da cadeia produtiva
do agronegócio que se beneficia economicamente com a contaminação, provocada
propositalmente, do milho e da soja. Se os grãos de soja e milho estão contaminados de tal
modo que não podem ser usados nem mesmo para a ceva de peixe, pois pode estar poluindo o
ambiente e o alimento, a “culpa” ou a responsabilidade de tal poluição definitivamente não é
do pescador.
Na interpretação da contaminação do Tambaqui com 7,2ppb de resíduos de atrazina,
além de considerar as rotas ecológicas “clássicas” de contaminação, como as rotas descritas
por GRISOLIA (2005) na Figura 24 (página 95), devemos considerar a possibilidade da
contaminação da água do tanque e do organismo do peixe pela ração. A ração para criação de
peixes em tanque (aquicultura) que contenham na sua composição milho e sorgo com resíduos
de atrazina próximo ou acima do LMR, 250ppb e 20ppb respectivamente, podem contaminar
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a água do tanque com atrazina, de modo que o peixe pode absorver a atrazina pelas brânquias,
ou na alimentação da ração, o sistema digestivo do peixe pode absorver para o sistema
circulatório os resíduos de atrazina, podendo ficar retido em células musculares (filé) do
peixe.
A hipótese da contaminação do sistema hídrico e do organismo do peixe pela ceva e
pela ração são deduções, que precisam de maiores estudos e testes para verificar se ela é uma
hipótese válida.
Segue abaixo algumas considerações, para além da detecção de flutriafol e atrazina, a
respeito de fatores que influenciam no resultado geral das análises de resíduos de agrotóxicos
na carne de peixe, como a dinâmica dos agrotóxicos no ambiente aquático e no organismo dos
peixes, a amostragem, o acondicionamento e transporte das amostras e o método de análise de
resíduos.
Assim que pulverizado na lavoura, os agrotóxicos precisam passar por diversos
caminhos até que se chegue ao filé do peixe. Os primeiros caminhos são atmosféricos
(evaporação, condensação, precipitação) ou terrestres (lixiviação, absorção), que irão
desembocar nos cursos d’agua superficiais ou subterrâneos, sendo nestes ecossistemas
aquáticos o ambiente no qual o peixe pode ser contaminado (Figura 24, página 95).
No ecossistema aquático as vias de absorção do agrotóxico pelo peixe são as brânquias
(bioacumulação) ou sistema digestivo (biomagnificação) por meio da alimentação, e após a
absorção, os agrotóxicos devem passar por várias vias metabólicas (toxicocinética) do peixe –
que são diferentes em cada espécie de peixe – para que a molécula fique retida no tecido
muscular (filé).
A maior parte das moléculas de agrotóxicos pulverizadas ‘ficam no meio do caminho’,
ou seja, se transformam em outras moléculas e/ou são conduzidas por outras rotas ecológicas
e fisiológicas, de modo que não são detectadas em muita quantidade no filé do peixe. Para o
agrotóxico alcançar o filé do peixe, portanto, é necessário que o ambiente atmosférico,
terrestre, aquático e o próprio peixe estejam consideravelmente contaminados pelo resíduo de
agrotóxico que foi detectado.
As moléculas de flutriafol e a atrazina, mas principalmente a do flutriafol, são
consideradas como persistentes no ambiente. Vimos que são muitos estudos que identificam
as moléculas de atrazina e flutriafol em ambientes de regiões de grande produção agrícola. O
que ocorre é que parte significativa das moléculas pulverizadas sofrem modificações mais
rapidamente que a atrazina e o flutriafol. Deste modo podemos considerar a molécula de
atrazina e flutriafol como indicadoras de contaminação de vários outros agrotóxicos no
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ambiente. Isso significa que nos locais onde foram detectados resíduos de atrazina e flutriafol,
é muito provável que diversas outras moléculas de agrotóxicos e seus metabólitos também
estão presentes, contaminando o os componentes bióticos e abióticos do ecossistema.
Assim que pescado, os peixes coletados são sacrificados e em seguida é retirado o filé,
ou seja, o tecido muscular do dorso do peixe. Nos minutos entre a retirada do filé até a
embalagem do mesmo, o filé fica exposto ao ar e ao calor do ambiente e neste momento
algumas moléculas de agrotóxicos que poderiam estar retidas no filé do peixe podem
transformar-se ou evaporarem. Pode ocorrer também o processo de moléculas que estão
presentes no ar ou nos materiais de corte, assentar-se sobre o filé exposto. Foi buscado, por
meio de procedimentos mais ágeis de corte e embalo e ambientes mais apropriados e
climatizados, para evitar ao máximo esta perda ou contaminação que pode ocorrer na retirada
do filé, contudo ainda é possível que tenha ocorrido alguma interferência no material coletado
neste momento.
A ANVISA tem 512 princípios ativos de agrotóxicos autorizados para uso no Brasil, e
no Sistema de Agrotóxicos Fitossanitário (AGROFIT), do MAPA, estão registrados 1.833
produtos formulados liberados para uso agrícola (ANVISA, 2016; AGROFIT, 2016). A
análise para detecção da presença de agrotóxicos em amostras ambientais ou alimentares foi
limitada à uma quantidade de princípios ativos nas quais o laboratório tem método validado,
que não ultrapassa a casa de dezenas. Só nesta limitação técnica, ficamos impedidos de saber
sobre a ocorrência de contaminação ambiental e alimentar pela maioria dos agrotóxicos
utilizados nas lavouras dos municípios.
No caso desta pesquisa, foram analisados por cromatografia 12 princípios ativos de
agrotóxicos e três metabólitos na água, 10 princípios ativos e três metabólitos no sedimento e
25 princípios ativos na carne de peixe. É muito provável que nas lavouras próximas aos
pontos de coleta houve pulverizações de princípios ativos de agrotóxicos que não estão entre
estes princípios ativos analisados por cromatografia, e que por conta disto não temos como
identificar se houve ou não a contaminação por parte destes outros agrotóxicos. Pode ocorrer
também, na elaboração do produto formulado ou na mistura de produtos formulados,
realizada para a preparação da calda de pulverização, a transformação da molécula do
princípio ativo, de modo que quando pulverizado o ingrediente ativo já perdeu sua estrutura
molecular original, não sendo possível ser detectados nas análises cromatográficas.
E mesmo para os princípios ativos analisados no nosso estudo, a técnica de análise
cromatográfica tem um limite de detecção para cada princípio ativo, de modo que é possível
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que resíduos de agrotóxicos verificados na análise, mas não detectados, estavam presentes nas
amostras, mas abaixo do limite de detecção.
Dentre os 18 pontos de coleta, conseguimos realizar a coleta de peixes em 10 pontos,
sendo que em 5 pontos fizemos a pesca e coletamos diretamente os peixes do rio e em 6
destes pontos coletamos o peixe congelado. Houve uma baixa quantidade de coleta de peixes
na maioria dos pontos, visto que em 6 pontos de coleta não conseguimos coletar mais que 2
peixes (Tabela 18, página 142; Figura 58, página 163).
Nos estudos de avaliação da contaminação por agrotóxicos em ambientes aquáticos é
mais comum encontrarmos a técnica de coleta de amostra ambiental e biológica aplicada em
poucas localidades e com coletas mais frequentes, com o objetivo de obter uma amostragem
mais representativa em um mesmo ponto de coleta, que fortalece a verificação da presença de
contaminantes nas amostras daquele ponto de coleta, permite analisar em uma sequência
temporal os resultados laboratoriais da contaminação e relacionar com os condicionantes
ambientais, que se alteram em cada período (REBELO e CALDAS, 2014). Este fato pode ser
observado nos nossos resultados se considerarmos que as duas amostras de peixe nas quais
detectaram-se agrotóxicos (nº2222 e nº2224), foram nos pontos de coleta onde houve maior
número de amostras coletadas (Ponto 01 e Ponto 18 – Figura 58, página 163).
A realização de uma coleta de água, sedimento e peixe em cada local de estudo
permitiu que abrangêssemos a maior quantidade possível de sistemas hídricos dos três
municípios. Se tivéssemos delimitado uma área específica de estudo, não atingiríamos o
objetivo de obter o máximo de amostras dos três municípios.
Acreditamos que o objetivo deste estudo, no que refere a coleta e análise de amostras
de água, sedimento e filé de peixes foi alcançado, pois realizamos coletas de 45 peixes, que
formaram 36 amostras, coletamos água e sedimento de 18 pontos de estudo, em 08 subbacias, nos três municípios, nos quais em sete amostras de água e uma amostra de peixe
detectou-se resíduos de atrazina e uma amostra de peixe detectou-se resíduos flutriafol.
Entretanto, para os próximos estudos indicamos avaliar a possibilidade de definir alguns
locais para realizar coletas em uma sequência temporal (mensal, bimensal, trimensal etc.).
Saindo deste campo de discussão dos aspectos sócio-técnicos da análise dos resíduos
de agrotóxicos, cabe destacar os efeitos adversos na saúde e ambiente que os agrotóxicos
detectados, atrazina e flutriafol, desenvolvem.
No Quadro 10, sistematizamos os agravos agudos e crônicos relacionados a
contaminação por atrazina. Os desfechos da contaminação por atrazina nas doenças crônicas
elencadas no Quadro 10 ocorrem em detrimento do seu efeito genotóxico, ou seja, a atrazina
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tem como poder de ação a alteração da composição das moléculas de DNA em células de
organismos vivos, desenvolvendo células mutagênicas e gerando diversas consequências
fisiopatológicas nos seres vivos.
Quadro 10 - Classificação e agravos agudos e crônicos do princípio ativo atrazina.
ATRAZINA
Organismo alvo

Herbicida

Grupo químico

Triazina

Classe toxicológica

III – Medianamente Tóxico

Periculosidade
Ambiental
Agravos Agudos

Agravos Crônicos

II – Muito perigoso ao meio ambiente
Dor abdominal, diarreia, vômitos, irritação nos olhos, irritação das
mucosas, reações cutâneas (STEVENS & SUMNER, 1991).
 Malformações congênitas (MATTIX et al., 2007; WALLER et al., 2010;
AGOPIAN et al., 2012).
 Cancerígeno, Linfoma non-Hodgkin (; HOAR et al., 1985; HOAR et al.,
1986; DONNA et al., 1989; HOAR et al., 1993; ZAHM et al., 1993;
KETTLES et al., 1997; MILLS, 1998; CANTOR et al., 1992;
MACLENNAN et al. 2002; ALAVANJA et al., 2003; DE ROOS et al.,
2003; RUSIECKI et al., 2004; HESSEL et a, 2004; YOUNG et al., 2005;
CLAPP, 2007)
 Leucemia (BROWN et al., 1990; VAN LEEUWEN et al., 1999; THORPE
& SHIRMOHAMMADI, 2005);
 Mieloma múltiplo (BROWN et al.., 1993);

No Quadro 11, podemos observar que a molécula do fungicida flutriafol, além de ser
genotóxica, assim como a atrazina, provoca alterações nos sistemas endócrinos nos
organismos vivos, ou seja, altera a regulação hormonal dos diferentes seres vivos.
Quadro 11 - Classificação e agravos agudos e crônicos do princípio ativo flutriafol.
FLUTRIAFOL
Organismo alvo

Fungicida

Grupo químico

Triazol

Classe toxicológica

II – Altamente Tóxico

Periculosidade
Ambiental

Agravos Agudos

Agravos Crônicos

II – Muito perigoso ao meio ambiente
Alterações pulmonares, gástricas, intestinais, renais e hepáticas, eritema,
descamação e formação de feridas, irritação severa na córnea
(vermelhidão, edema e secreção) (teste em ratos e coelhos) (AGROFIT,
2015).
 Alteração na função reprodutiva, distúrbios hormonais e feminilização
(em anfíbios) (THEOPHILO et al., 2014).
 Possível cancerígeno, desregulador endócrino e toxicidade para o
desenvolvimento (AGROFIT, 2015).
 Potencialmente cancerígeno (EPA, 2014).
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A preocupação com o processo saúde-doença humana em relação a estas moléculas
deve ser altíssima, pois os efeitos crônicos associados à atrazina são a malformação fetal,
cânceres, linfoma non-Hodgkin, leucemia e mieloma múltiplo (câncer nos ossos). E os efeitos
crônicos associados ao flutriafol são malformação congênita, desregulação endócrina e
carcinogênese.
Considerando os efeitos tóxicos no ambiente e os agravos agudos e crônicos aos seres
humanos provados por estas moléculas, apontamos como extremamente grave o uso massivo
destas substâncias na produção agrícola, de modo que a presença de resíduos do herbicida
atrazina nos resultados das amostras de água e de peixe e a presença de resíduos de flutriafol
na amostra de peixe são uma expressão singular alarmante do processo crítico atual e real de
poluição química rural no ambiente e no alimento por agrotóxicos.

3.5.2. Poluição Química Rural por Agrotóxicos em Bovinos e Ovinos

A coleta de amostras de carne bovina e ovina para verificação da presença de resíduos
de agrotóxicos teve como objetivo buscar compreender no processo de poluição química rural
por agrotóxicos a contaminação da carne bovina e ovina produzida nos municípios de Campo
Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.
De acordo com o plano amostral, sistematizado no Quadro 3 (página 68), os critérios
de seleção das amostras de bovinos e ovinos eram: i) possibilidade de definir a origem da
produção do bovino e ovino; ii) a produção ser oriunda do município estudado. Estes critérios
de seleção foram definidos, pois caso houvesse resíduos de agrotóxicos na carne, poderíamos
ter mais informações e conhecimentos para compreender as formas desta contaminação.
Nas viagens de campo realizadas nos meses de fevereiro e março, houve a tentativa de
coleta de amostras de bovinos e ovinos, considerando estes critérios. Houve a compra de
carnes em açougues, algumas pecuárias doaram cortes de carne para as amostras.
Conseguimos nestas viagens a coleta de 10 cortes de carne, que formaram 17 amostras
(Tabela 24).
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Contudo, no trabalho de coleta nos deparamos com alguns processos que limitaram
alcançar o objetivo de coletar amostras de carne de bovinos e ovinos produzidos dos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, que seguem listados
abaixo:
a) Indisposição de alguns pecuaristas de bovinos em venderem ou doarem 200 gramas
de um ou mais bovinos de suas produções, alegando que não havia carne da pecuária
armazenada na propriedade, pois o abate comercial só pode ser realizado em frigoríficos
autorizados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF);
b) Escassez de frigoríficos nos municípios. Campo Novo do Parecis possui um
frigorífico, e nos municípios de Sapezal e Campos de Júlio não há frigoríficos, de modo que o
abate comercial de bovinos é realizado em outros municípios. Em Campo Novo do Parecis,
bovinos de pecuárias do município são transportados para frigoríficos de outros municípios, e
o frigorífico de Campo Novo do Parecis recebe bovinos de outros municípios além de Campo
Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio. O frigorífico de Campo Novo do Parecis
também recusou vender ou doar 200 gramas de carne de bovinos, alegando que vendem
somente a peça completa do bovino e que não haveria como retirar uma parte da peça, mesmo
que a parte fosse maior que 200 gramas.
c) No comercio (açougues) houve diversas dificuldades no acesso a informação do
frigorífico e do lote da carne comprada. Alguns açougues recebiam peças de carne bovina de
diferentes frigoríficos e na realização do corte da carne misturavam as peças, de modo que era
impossível definir o frigorífico e lote de origem da carne. Os açougues que recebiam carne de
um mesmo frigorífico, ao iniciar o corte e a venda da carne, perdiam o controle do lote da
carne, de modo que não sabiam informar ao certo nem mesmo a data de aquisição da peça que
foi cortada. E muitos açougues que recebiam carne de um mesmo frigorífico, o frigorífico era
de outro município, dificultando ainda mais o rastreamento da carne bovina de pecuárias dos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio.
d) Em relação aos ovinos a dificuldade foi a mesma, acentuado pelo fato de menos
açougues realizarem a venda de cortes de ovinos.
Houve a tentativa de contornar estas dificuldades nesta primeira coleta. Realizamos o
diálogo com o Açougue 1 de Campo Novo do Parecis que recebia carne do frigorífico do
município, pedimos para que o açougue identificasse as diferentes peças que seriam
compradas. Entramos em contato com o frigorífico de Campo Novo do Parecis e eles cederam
informações das diferentes pecuárias que produziram cada peça vendida, de modo que
conseguimos definir a origem da carne comprada no açougue (Tabela 24). Contudo, esse
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mecanismo improvisado de rastreamento que criamos não era possível de ser realizado nos
municípios de Sapezal e Campos de Júlio.
Considerando as limitações encontradas no trabalho de coleta, a equipe de pesquisa
avaliou a necessidade de mudar os critérios de seleção das amostras, ampliando para carnes
de bovinos comercializados nos açougues dos três municípios. Com este novo critério,
realizamos uma coleta no mês de junho, onde coletamos 12 amostras de carne bovina, sendo
quatro de cada município (Tabela 25).
Para concluir as coletas de carne bovina, foi realizada uma última coleta no mês de
fevereiro de 2016, onde coletou-se o corte do fígado bovino, para testar a hipótese da
concentração de agrotóxicos neste órgão do boi. Nesta viagem foram coletados 12 amostras,
duas em Campos de Júlio, quatro em Sapezal e seis amostras em Campo Novo do Parecis
(Tabela 26).
Nas três viagens de campo foram coletados no total 41 amostras de bovino e ovino,
sendo 11 delas cedidas pelo produtor da pecuária e 30 adquiridas comercialmente no açougue
(Tabela 20).

Tabela 20 - Quantidade de amostras de carne de gado de acordo com o meio de coleta.
Qtde. de
Meio de Coleta
Amostras
Cedido pelo produtor
11
Comprado no açougue
30
Total
41

Em relação à informação dos locais de produção, em 23 amostras não conseguimos
essa informação, enquanto que em 18 amostras foi possível definir a origem da carne. Foram
de 11 locais de produção diferentes, sete em Campo Novo do Pareis (11 amostras), três em
Sapezal (5 amostras) e uma em Campos de Júlio (2 amostras) (Tabela 21). Destes 11 locais,
conseguimos as coordenadas de seis locais (A, D, F, G, H e I), que encontram-se identificados
na Figura 61.
Sobre os frigoríficos identificados nas coletas compradas em açougue, em seis
amostras não houve a informação, nas demais 24 amostras, nove foram do Frigorífico I, de
Campo Novo do Parecis, 12 amostras dos Frigoríficos II, III e IV do município de Juína-MT,
duas amostras do Frigorífico V de Nova Lacerda-MT e uma amostra do Frigorífico IV, de
Pontes e Lacerda-MT (Tabela 24).
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Tabela 21 - Quantidade de amostras de carne de gado de acordo com o local de produção.
Qtde. de
Produção
Município
Amostras
Pasto em assentamento/sítio A
Campo Novo do Parecis
02
Pasto e confinamento em fazenda B
Campo Novo do Parecis
02
Pasto em fazenda C
Campo Novo do Parecis
01
Pasto e confinamento em fazenda D
Campo Novo do Parecis
02
Pasto e confinamento em fazenda E
Campo Novo do Parecis
01
Pasto em assentamento/sítio F
Campo Novo do Parecis
01
Pasto em assentamento/sítio G
Campo Novo do Parecis
02
Pasto em assentamento/sítio H
Sapezal
02
Pasto em fazenda I
Sapezal
02
Pasto em assentamento/sítio J
Sapezal
01
Confinamento em fazenda K
Campos de Júlio
02
Total parcial
18
Sem informação
23
Total geral
41

Figura 61 – Locais de produção pecuária de bovinos e ovinos com coordenadas identificadas
na coleta da amostra.

Fonte: Google Earth. Elaborado por Luã K. Oliveira, 2016
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Tabela 22 - Quantidade de amostras compradas no açougue por frigoríficos e seu respectivo
município.
Qtde. de
Frigorífico
Município
Amostras
Frigorífico I
Campo Novo do Parecis
09
Frigorífico II
Juína
08
Frigorífico III
Juína
02
Frigorífico IV
Juína
02
Frigorífico V
Nova Lacerda
02
Frigorífico VI
Pontes e Lacerda
01
Não há informações
06
Total
30
Quanto aos açougues onde foram compradas as amostras, foram acessados 14
açougues no total, sendo seis açougues no município de Campo Novo do Parecis (16
amostras), quatro açougues em Sapezal (8 amostras) e quatro açougues em Campos de Júlio
(6 amostras) (Tabela 25).
Tabela 23 - Quantidade de amostras compradas no açougue por açougue e seu respectivo
município.
Qtde. de
Açougue
Município
Amostras
Açougue 01
Campo Novo do Parecis
04
Açougue 02
Campo Novo do Parecis
04
Açougue 03
Campo Novo do Parecis
02
Açougue 04
Campo Novo do Parecis
02
Açougue 05
Campo Novo do Parecis
02
Açougue 06
Campo Novo do Parecis
02
Açougue 07
Sapezal
02
Açougue 08
Sapezal
02
Açougue 09
Sapezal
02
Açougue 10
Sapezal
02
Açougue 11
Campos de Júlio
02
Açougue 12
Campos de Júlio
02
Açougue 13
Campos de Júlio
01
Açougue 14
Campos de Júlio
01
Total
30
Nas análises de verificação de agrotóxico na carne bovina para os 25 princípios ativos,
realizadas no LARP nas 41 amostras coletadas, apresentaram resultado negativo quanto à
presença de resíduos de agrotóxicos.
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Tabela 24 - Amostras de carne de gado coletadas nos meses de fevereiro e março de 2015 nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e
Campos de Júlio.
Nº da
Carne

Nº da
Amostra

CG 01

2284
2285

CG 02

2250
2267

CG 03

2265
2251

CG 04

2240
2241

CG 05

2236
2268

Produção
Pasto em
assentamento/sítio H
Lat. 13°12.030' S
Long. 58°46.407' W
Pasto em fazenda I
Lat. 13°17.804' S
Long. 58°47.504' W
Confinamento em
fazenda K
Pasto em
assentamento/sítio A
Lat. 13°52'04.8'' S
Log. 58°00'05.5'' W
Pasto e confinamento
em fazenda B

CG 06

2275

Pasto em fazenda C

Local
Abate

Venda

Município

Condição da
Carne

Meio de
Coleta

Data

Bovino/
Ovino

Corte da
Carne

-

-

SAP

Congelada

Cedido pelo
produtor

23/03/15

Ovino

Lombinho

-

-

SAP

Congelada

Cedido pelo
produtor

23/03/15

Bovino

Coxão
Duro

-

-

CDJ

Refrigerada

Cedido pelo
produtor

27/03/15

Bovino

Coxão
Duro

Cedido pelo
produtor

25/04/15

Bovino

N.I.

25/04/15

Bovino

Paleta S/
Osso

25/04/15

Bovino

Patinho

-

-

CNP

Congelada.
Abatido e
carneado dia
30/12/2014

Frigorífico I

Açougue 01

CNP

Refrigerada

Frigorífico I

Açougue 01

CNP

Refrigerada

Comprado no
açougue
Comprado no
açougue

Pasto e confinamento
em fazenda D
Comprado no
Paleta S/
CG 07
Frigorífico I Açougue 02
CNP
Refrigerada
25/04/15
Bovino
Lat. 13°36'43.5'' S
açougue
Osso
Long. 57°51'41.8'' W
Pasto e confinamento
Comprado no
Coxão
CG 08
2218
Frigorífico I Açougue 02
CNP
Refrigerada
25/04/15
Bovino
em fazenda E
açougue
Mole
Pasto em
Congelada.
assentamento/sítio F
Abatido e
Cedido pelo
CG 09
2296
CNP
25/04/15
Bovino
N.I.
Lat. 13°45'55.5'' S
carneado dia
produtor
Long. 57°26'32.7'' W
24/12/2014
Pasto em
Congelada.
2299
assentamento/sítio G
Abatido e
Cedido pelo
CG 10
CNP
25/04/15
Ovino
Pernil
2277
Lat. 13°55'28.8'' S
carneado dia
produtor
Long. 57°56'03.6'' W
05/02/201.
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio; N.I.: Não identificado; CP: Cedido pelo produtor; CA: Comprado no açougue
2276
2235
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Tabela 25 - Amostras de carne de gado coletadas no mês de junho de 2015 nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de
Júlio.
Local
Abate

Nº da
Carne

Nº da
Amostra

Município

Condição
da Carne

CG 11

2203

-

-

Açougue 07

SAP

Refrigerada

CG 12

2234

-

Frigorífico II

Açougue 08

SAP

Refrigerada

CG 13

2212

-

Frigorífico II

Açougue 09

SAP

Refrigerada

CG 14

2213

-

Frigorífico III

Açougue 10

SAP

Refrigerada

CG 15

2278

-

Frigorífico II

Açougue 11

CDJ

Refrigerada

CG 16

2291

-

Frigorífico V

Açougue 12

CDJ

Refrigerada

CG 17

2264

-

Frigorífico VI

Açougue 13

CDJ

Refrigerada

CG 18

2292

Pasto em
assentamento/sítio J
Rod. MT 238 KM 05
LT 25 (Sapezal/MT)

-

Açougue 14

CDJ

Congelada

CG 19

2294

-

-

Açougue 03

CNP

Refrigerada

CG 20

2295

-

Frigorífico II

Açougue 04

CNP

Refrigerada

CG 21

2210

-

Frigorífico I

Açougue 05

CNP

Refrigerada

CNP

Refrigerada

Produção

Venda

CG
2211
Frigorífico IV Açougue 06
22a
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio;

Meio de Coleta
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue
Comprado no
açougue

Data

Bovino/
Carneiro

Corte da
Carne
Coxão
Duro
Paleta
S/Osso
Coxão
Duro

08/06/15

Bovino

08/06/15

Bovino

08/06/15

Bovino

08/06/15

Bovino

Patinho

09/06/15

Bovino

Coxão
Mole

09/06/15

Bovino

Patinho

09/06/15

Bovino

Patinho

09/06/15

Bovino

Bisteca

11/06/15

Bovino

Paleta
S/Osso

11/06/15

Bovino

Patinho

12/06/15

Bovino

Coxão
Duro

12/06/15

Bovino

Patinho
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Tabela 26 - Amostras de carne de gado coletadas no mês de fevereiro de 2016 nos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de
Júlio.
Local

Nº da
Carne

Nº da
Amostra

Município

Condição
da Carne

Data

Bovino/
Carneiro

Corte da
Carne

CG 22b

2259

-

Frigorífico II

Açougue 08

SAP

Refrigerada

Comprado no açougue

16/02/16

Bovino

Fígado

CG 23

2228

-

Frigorífico III

Açougue 10

SAP

Refrigerada

Comprado no açougue

16/02/16

Bovino

Fígado

CG 24

2300

-

Frigorífico II

Açougue 11

CDJ

Refrigerada

Comprado no açougue

17/02/16

Bovino

Fígado

CG 25

2226

-

Frigorífico V

Açougue 12

CDJ

Refrigerada

Comprado no açougue

17/02/16

Bovino

Fígado

CG 26

2256

-

-

Açougue 07

SAP

Refrigerada

Comprado no açougue

17/02/16

Bovino

Fígado

CG 27

2258

-

Frigorífico II

Açougue 04

CNP

Refrigerada

Comprado no açougue

17/02/16

Bovino

Fígado

CG 28

2227

-

Frigorífico II

Açougue 09

SAP

Refrigerada

Comprado no açougue

17/02/16

Bovino

Fígado

CG 29

12279

-

Frigorífico I

Açougue 05

CNP

Refrigerada

Comprado no açougue

18/02/16

Bovino

Fígado

CG 30

12197

-

Frigorífico I

Açougue 01

CNP

Refrigerada

Comprado no açougue

18/02/16

Bovino

Fígado

CG 31

12149

-

-

Açougue 02

CNP

Refrigerada

Comprado no açougue

18/02/16

Bovino

Fígado

CG 32

12178

-

-

Açougue 03

CNP

Refrigerada

Comprado no açougue

18/02/16

Bovino

Fígado

Refrigerada

Comprado no açougue

18/02/16

Bovino

Fígado

Produção

Abate

Venda

CG 33
12202
Frigorífico IV Açougue 06
CNP
Legendas: CNP: Campo Novo do Parecis; SAP: Sapezal: CDJ: Campos de Júlio;

Meio de Coleta
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Esta dissertação se propõe a compreender os processos reais, atuais e empíricos da
poluição química por agrotóxicos, isto significa que mesmo não ocorrendo a detecção de
agrotóxicos pela técnica analítica-cromatográfica, devemos discutir os elementos que fazem
parte da gênese e da determinação de poluição química do objeto de estudo.
Mesmo não encontrando resíduos de agrotóxicos nas amostras de carne bovina e ovina
coletado nos municípios, visualizamos diversas situações que indicam a poluição química por
agrotóxicos em pecuárias e a necessidade aperfeiçoarmos o método e as técnicas de estudo
sobre este fenômeno. Estas situações visualizadas, denominamos como “o convívio perigoso
entre pecuárias e lavouras agroquímicas”, que segue descrito abaixo.

3.5.2.1 O Convívio Perigoso entre Pecuárias e Lavouras Agroquímicas

Durante todo o percurso na pesquisa de campo nos deparamos com muitas paisagens
onde a pecuária de bovino para consumo próprio ou para corte comercial tangenciava as
grandes monoculturas agrícolas de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, girassol e feijão
(Figura 62 e 63).
Figura 62 – Criação de bovinos e ovinos tangenciando plantações agroquímicas de soja

Fonte: Luã K. Oliveira, 2015.
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Figura 63 – Criação de bovinos tangenciando plantações agroquímicas de soja

Fonte: Luã K. Oliveira, 2015.

Na viagem de campo realizada no dia 06 em fevereiro de 2015, ao nos deslocarmos
para o ponto de coleta 05, situado no Rio Sucuruína/Ponte de Pedra (13°44'41.6'' S,
57°30'54.2'' W, sub-bacia do rio Sangue, Figura 43 página 149), na divisa dos municípios de
Campo Novo do Parecis e Diamantino, pouco antes de chegarmos ao rio, presenciamos em
uma lavoura de soja a névoa de agrotóxico pulverizado via terrestre atingindo diretamente um
rebanho bovino (Figura 64).
Com as imagens que capturamos é possível descrever perfeitamente, a partir de um
exemplo concreto, um esquema das possíveis formas de contaminação da pecuária bovina e
ovina por agrotóxicos (Figura 65).
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Figura 64 - Pulverização terrestre de agrotóxicos atingindo um rebanho bovino no município
de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso.

Foto: Luã K. Oliveira, 2015.

Figura 65 - Esquema dos meios de contaminação do rebanho bovino pela pulverização de
agrotóxicos, a partir do caso concreto do município de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso.

Fonte: Luã K. Oliveira, 2015
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O esquema da Figura 65 nos permite realizar as seguintes interpretações do processo
de poluição por agrotóxicos na pecuária bovina: o agrotóxico pulverizado, via terrestre ou
aérea, deposita-se sob a plantação e sob o solo onde é a aplicado, ou é carregado no ar pelo
vento, atingindo diretamente o rebanho bovino, o pasto, a água ou a ração. O agrotóxico pode
também evaporar, condensar nas soluções de água nas nuvens e precipitar no rebanho, no
pasto, na ração, na água de beber do bovino e no solo. No solo, o veneno pode lixiviar para os
rios ou penetrar no lençol freático, podendo retornar na água de beber do bovino. A ração
(suplemento alimentar) dos bovinos é proveniente de uma mistura contendo farelo de soja e
milho, que podem conter diferentes resíduos de agrotóxicos, abaixo ou acima do LMR, e em
alguns casos a ração é composta pela “torta” de caroço de algodão, que pode conter os
maiores níveis de resíduos de agrotóxicos.
Nesta mesma situação no município de Campo Novo do Parecis, conseguimos
registrar um fato que nos chamou atenção. Se focarmos a foto da Figura 64 nos bovinos,
veremos que os bovinos encontram-se ‘estressados’, uns em cima dos outros (Figura 66).

Figura 66 - Recorte focado da foto exibido na Figura 65, onde os bovinos encontram-se
expostos ao agrotóxico pulverizado.

Fonte: Luã Oliveira, 2015
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Nossa hipótese é que esse estresse do bovino estava ocorrendo em decorrência do
veneno pulverizado, ou seja, era uma reação de intoxicação aguda pelos agrotóxicos
pulverizados naquele momento. Como o tanque de abastecimento de agrotóxicos do
pulverizador terrestre (uniport) estava próximo do nosso carro, nos aproximamos do tanque
para registrar quais produtos formulados estavam sendo aplicados na lavoura, expondo e
intoxicando os bovinos da pecuária vizinha. Na fotografia identificamos dois produtos:
Glizmax®/Dow e Atabron®/ISK (Figura 67).
Figura 67 – Registro fotográfico do tanque de agrotóxicos e dos produtos formulados
utilizados na pulverização da lavoura ao lado da pecuária em Campo Novo do Parecis, Mato
Grosso.

Foto: Luã K. Oliveira, 2015

As informações sobre a composição dos produtos, do fabricante, a classificação e os
sintomas agudos e crônicos do Glizmax®/Dow e Atabron®/ISK seguem descritos no Quadro
11 e Quadro 12 respectivamente.
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Quadro 12 – Informações da composição, do fabricante, da classificação e os agravos agudos
e crônicos do produto formulado Glizmax®.
Glizmax®
Composição

Glifosato – Sal Isopropilamina (64,8%) + Glifosato ácido (48%) + Outros Ingredientes
(55%)

Fabricante

Dow AgroSciences Industrial Ltda. (Fábrica: Franco da Rocha/SP; Sede: EUA)

Organismo alvo

Herbicida

Grupo químico

Glicina substituída

Classe toxicológica

II – Altamente Tóxico

Periculosidade
Ambiental

III – Perigoso ao Meio Ambiente

Sintomas Agudos

Sintomas Crônicos

Lesões corrosivas (ulcerativas) das mucosas oral, esofágica, gástrica e duodenal,
disfagia, dor no estômago, náusea/vômito, cólicas, diarreia, hematêmese, melena;
hepatite anictérica, pancreatite aguda, hipotensão arterial, choque cardiogênico,
hipoxemia leve, taquipnéia, dispneia, tosse, broncoespasmo, edema pulmonar, falência
respiratória, pneumonite por bronco-aspiração. Oligúria, anúria, hematúria, acidose
metabólica, insuficiência renal, convulsões, coma e morte em caso de hipóxia ou
hipotensão, dermatite de contato (eritema, queimação, prurido, vesículas, eczema),
irritação, dor e queimação ocular, turvação da visão, conjuntivite, edema palpebral,
irritação das vias respiratórias, pneumonite química (AGROFIT, 2015).
 Doença Renal Crônica (CKDu) (SERALINI et al., 2014; JAYASUMANA et al.,
2015).
 Desordens gastrointestinais, obesidade, diabetes, doença cardíaca, depressão, autismo,
infertilidade, cancro (SAMSEL & SENEFF, 2013a).
 Doença de Alzheimer, doença celíaca (SAMSEL & SENEFF, 2013b).
 Doenças hepáticas, desregulação endócrina, carcinogênese e teratogênese (GASNIER
et al., 2009; PAGANELLI et al., 2010; ANTONIOU et al., 2012;
THONGPRAKAISANG et al., 2013; SERALINI et al. 2014;).
 Malformação (DALLEGRAVE et al., 2003; BENACHOUR et al., 2007;
PAGANELLI et al., 2010)
 Linfoma non-Hodgkin’s (HARDELL et al., 2002; DE ROOS et al., 2003; COX, 2004).
 Mieloma Múltiplo (DE ROOS et al., 2005).

Quadro 13 – Informações da composição, do fabricante, da classificação e os agravos agudos
e crônicos do produto formulado Atabron®.
Atabron®
Composição

Clorfluazuron (5%) + Ingredientes inertes (95%)

Fabricante

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd (Fábrica: Idaiatuba/SP; Sede: Japão)

Organismo alvo

Inseticida

Grupo químico

Benzoiluréia

Classe toxicológica

I – Extremamente Tóxico

Periculosidade
Ambiental

II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente

Sintomas Agudos

Sintomas Crônicos

Náuseas, vômitos, diarreia. Em caso de ingestão massiva pode aparecer uma
metemoglobinemia que se acompanha de hipóxia, depressão do sistema nervoso
central e cianose, às vezes resistente à oxigenoterapia. Irritante para os olhos,
ocasionar dor, edema, lacrimejamento e fotofobia, distúrbios respiratórios,
hipersecreção brônquica (AGROFIT, 2016).
Não encontrado
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A descrição dos sintomas agudos para o glifosato e o clorflazuron no Quadro 11 e 12
respectivamente, nos leva a interpretar que a reação agitada dos bovinos, observada pela
equipe de pesquisa, trata-se de reações de intoxicação aguda por estes agrotóxicos
pulverizados na lavoura vizinha.
Entendemos que o encontro da equipe de pesquisa com este fenômeno não é um mero
acaso, ou seja, acreditamos que o fenômeno de intoxicação direta do bovino por agrotóxicos,
e principalmente pelo glifosato, é um processo no qual ocorre corriqueiramente neste contexto
de pecuárias vizinhas de lavouras químico-dependentes. Este ‘convívio perigoso’ é uma
paisagem comum nestes municípios (Figura 62 e 63).
Encontrar um produto formulado a partir do glifosato neste processo singular de
contaminação química do bovino por agrotóxicos, observado no campo pela equipe de
pesquisa, reforça mais ainda o entendimento da problemática do uso deste veneno, como um
processo crítico de urgente atenção nos municípios de grande produção agrícola. Nas análises
das amostras de carne bovina, a técnica validada pelo LARP-UFSM não verifica a presença
de resíduos de glifosato.
O grupo químico benzolinureia do inseticida clorfluazuron faz parte do grupo de novas
moléculas de inseticidas que estão sendo inseridas recentemente no mercado. A autorização
da ANVISA para o uso deste agrotóxico na produção agrícola foi realizada no ano de 2013
(ANVISA, 2016). Este inseticida, por exemplo, não está na Tabela 10, dos agrotóxicos mais
consumidos de Mato Grosso, e não estava entre os 25 princípios ativos verificados nas
análises cromatográficas das amostras de carne bovina.
O mecanismo de ação divulgado do grupo benzolinureia é a inibição da biossíntese de
quitina (AGROLÓGICA, 2016). A quitina é uma proteína de ampla ocorrência na natureza,
constitui o esqueleto de praticamente todos os artrópodes (o maior filo do reino animal), a
parede celular de fungos e a casca de ovos de nematoides (vermes) (GOMES e MICHELI,
2016). É provável que seja devido esta ação inibitória da quitina, que impacta largas
comunidades de seres vivos, que a classificação de periculosidade ambiental seja da classe II.
O conhecimento sobre agravos crônicos que uma substância pode provocar exige um
longo tempo de exposição, acumulação, toxicocinética e toxicodinâmica desta substância no
organismo. Como o clorflazuron e o grupo químico benzolinuréia são “novas” substâncias no
mercado – e no processo de poluição química rural e exposição impositiva –, não foi
encontrado até este momento da pesquisa registros de agravos crônicos que o grupo químico
benzolinuréia pode provocar.
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A estrutura química da molécula de clorflazuron (Figura 68) chama a atenção pela sua
similaridade com os organoclorados, no sentido de ser constituído por anéis de benzeno
ligado a átomos de Cloro, que confere aos organoclorados, como o DDT, endosulfan etc. por
exemplo, a característica de serem persistentes no ambiente e genotóxicos em seres vivos.
Figura 68 – Fórmula estrutural do princípio ativo clorfluazuron.

Fonte: ANVISA, 2016.

Ademais, o processo de intoxicação dos bovinos observado é uma nítida infração do
Art. 35 do Decreto estadual 1.651/2013, que proíbe a pulverização terrestre por agrotóxicos a
uma distância menor que 90 metros de criação de animais.

Novamente levantamos a

pertinente questão, a “culpa”, ou seja, a responsabilidade da contaminação do bovino é do
trabalhador que opera o trator? Não! Assim como o caso da ‘ceva’, a responsabilidade é dos
empresários da cadeia produtiva, e aqui principalmente do proprietário da fazenda que está
intoxicando o bovino.
Os produtos formulados Glizmax®/Dow e Atabron®/ISK, que foram identificados no
tanque de agrotóxicos, estavam sendo aplicados em conjunto, ou seja, estavam misturados
durante a aplicação. Esta prática da mistura de produtos formulados, não seria um fator
limitante para a detecção de princípios ativos nas análises laboratoriais de amostras
alimentares, ambientais e humana? Qual é a reação possível entre estas moléculas na mistura?
Qual resultado essa reação pode gerar? Que tipos de novas moléculas mais ou menos tóxicas
podem ser criadas? Qual a classe toxicológica, a IDA, o VMP, o LMR das moléculas que
podem surgir dessa e de todas as outras mistura? Não seria essa mistura de produtos
formulados um fator que prejudica a identificação das análises laboratoriais?
Esta questão das reações químicas dos princípios ativos no produto formulado, mas
principalmente na mistura da calda, deve ser uma preocupação a ser considerada na vigilância
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aos agrotóxicos, pois implica diretamente no impacto produzido na saúde e ambiente e nos
resultados dos estudos de análise laboratorial.
Nos foi informado que os bovinos desta propriedade agrícola são vendido para um
frigorífico do município de Diamantino-MT. Nas coletas que realizamos nos açougues nos
municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, nenhum dos açougues no
qual realizamos a compra da carne, informou que adquire peças de carne de frigoríficos do
município de Diamantino (Tabela 22). Esta dispersão da produção bovina deve ser
considerada nos próximos estudos que busquem compreender o processo de contaminação da
pecuária bovina por agrotóxicos.
Este processo crítico do ‘convívio perigoso da pecuária com a lavoura agroquímica’,
identificado pela observação e descrito aqui pelo autor é um exemplo de um processo atual e
real de poluição química por agrotóxico no alimento, que não expressou-se no plano empírico,
e dificilmente conseguiria ser descrito apenas analisando os resultados de resíduos detectados
pelos cromatógrafos
Recomendamos que próximos estudos com o objetivo de analisar a contaminação de
carne bovina por agrotóxicos busquem em criar desenhos metodológicos de avaliação e
monitoramento deste contexto do convívio perigoso da pecuária com a lavoura agroquímica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação e discussão dos resultados nesta dissertação, sobre a produção
agrícola, o consumo de agrotóxicos, a contaminação dos sistemas hídricos, de peixes, bovinos
e ovinos por agrotóxicos – definido neste estudo como um processo de poluição química rural
por agrotóxicos no ambiente e no alimento –, realizada nos municípios de Campo Novo do
Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, buscou por meio do método de ascensão do abstrato para
o concreto, utilizando o analogismo praxiológico-dialético, explicar de forma mais
aproximada possível da realidade, os processos críticos à saúde e ao ambiente encontrados no
objeto de estudo.
Identificamos uma estrutura fundiária altamente concentradora de terra e riqueza,
construída em um processo histórico oligárquico e autoritário no estado de Mato Grosso,
formando a base da economia e da política nestes municípios. A grande produção agrícola
químico-dependente de soja, milho, algodão, girassol, cana-de-açúcar e feijão, e a pecuária
bovina extensiva que ocorre nesta estrutura fundiária, de imensas proporções, são as
principais atividades econômicas destes municípios e condicionam a dinâmica sócioecológica-espacial nestes territórios.
O padrão de uso de milhões de litros de diferentes agrotóxicos nas grandes
propriedades agrícolas promovem diversos processos particulares de contaminação do
ambiente e da população, alguns de maior influência e outros com menor influência, nos quais
o efeito sinérgico e acumulativo do movimento destes processos poluidores nos diferentes
territórios e ecossistemas, produz uma miríade de processos socioambientais degradantes à
saúde e ao ambiente, que se expressam nas singularidades das interações dos agrotóxicos nos
componentes abióticos e nas reações fisiológicas/patológicas nos seres vivos, incluindo o
organismo humano.
Dentre os processos particulares que compõe o processo geral de poluição química
rural no alimento e no ambiente por agrotóxicos nos municípios e Campo Novo do Parecis,
Sapezal e Campos de Júlio, aqueles de maior relevância destacados neste estudo, estão as
sementes transgênicas e o uso do glifosato, a emergência da lagarta Helicoverpa armigera
com a liberação do inseticida benzoato de emamectina, a liberação da soja e do milho
transgênico resistente ao herbicida 2,4-D e o elevado uso de inseticidas nas lavouras de
algodão.
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A compreensão das expressões singulares dos processos particulares e geral na
poluição química rural por agrotóxicos no alimento e no ambiente nos municípios do estudo
foi realizada por meio do estudo de campo, da coleta e análise laboratorial de amostras de
água, sedimento e amostras de carne de peixe, bovinos e ovinos.
Discutimos o significado alarmante para a saúde e o ambiente da detecção da atrazina
nas amostras de água do município de Sapezal, bem como a preocupante ocorrência de
contaminação em amostras de peixes: na amostra do Trairão do rio Juruena em Sapezal, por
atrazina, e na amostra composta de Cará, por flutriafol na nascente do rio Verde, em Campo
Novo do Parecis.

Entendemos que estas detecções indicam a contaminação de outros

agrotóxicos nos pontos de coleta. Sistematizamos ainda a hipótese de que a ‘ceva’ dos peixes
nos rios e do uso de ração nos tanques de piscicultura, são outras possíveis rotas de poluição
química rural por agrotóxico nos sistemas hídricos e nos peixes.
Observamos e sistematizamos diversas barreiras encontradas no estudo da poluição
química rural por agrotóxicos em bovinos e ovinos, e descrevemos a situação do ‘convívio
perigoso entre pecuárias e lavouras agroquímicas’ como um processo crítico que merece
atenção nos estudos sobre agrotóxicos e na fiscalização pelos órgãos de vigilância.
Devemos aprofundar o debate e realizar novas pesquisas sobre as questões levantadas
neste estudo, de modo a formularmos mecanismos que ampliem os conhecimentos sobre o
processo de poluição química rural e exposição impositiva por agrotóxicos, para realizar
ações estratégicas sobre os processos críticos identificados, na perspectiva de avançar na
promoção da saúde.
Para consolidarmos a construção do conhecimento sobre o processo de poluição
química rural por agrotóxicos no ambiente e no alimento nos municípios de Campo Novo do
Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, considerando a metodologia da matriz de processos
críticos (BREILH, 2006; SAMAJA, 2004), é recomendável realizar a construção de uma
matriz de processos degradantes e protetores à saúde-ambiente observados no estudo em
andamento nos municípios. Esta matriz deve realizar uma síntese dos processos degradantes e
protetores à saúde, organizados em um quadro explicativo único, considerando dinâmica
dialética entre as dimensões geral, particular e singular dos processos. A matriz será um
instrumento para a compreensão da problemática estudada em seu todo, destacando também
as suas partes, de modo que os processos degradantes possam ser enfrentados de uma forma
global, assim como os processos protetores sejam reforçados em sua totalidade.
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