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Os principais municípios produtores e exporta-
dores de algodão no Brasil estão situados em Mato 
Grosso, principalmente, na bacia do rio Juruena, oeste 
do estado, onde nascem muitos rios, cujas águas 
compõem as bacias platina e amazônica, as quais têm 
relevância global na regulação climática. Lugar tam-
bém da habitação ancestral de povos indígenas com 
suas línguas e distintas maneiras de viver, praticando 
modelos de organizações sociais, políticas, econômi-
cas e cosmológicas específicos e diferentes entre si.

A OPAN e o Neast/ISC/UFMT uniram-se com o 
objetivo de compreender os impactos da produção 
em larga escala de algodão ou cotonicultura na saúde 
humana e no ambiente. O algodão é, hoje, a cultura 
agrícola que mais utiliza agrotóxicos em Mato Grosso, 
em média 28,6 litros por hectare. Comparado a outros 
cultivos praticados no Brasil, é a segunda cultura que 
mais aplica agrotóxicos em seu processo produtivo, 
perdendo apenas para o tabaco (fumo), que usa em 
média 60 litros de agrotóxicos por hectare.

Foram diagnosticados múltiplos impactos da 
cotonicultura, abrangendo aspectos ambientais, 
epidemiológicos, econômicos, políticos e sociocultu-
rais. O presente resumo executivo se realiza como 
uma forma de partilhar os resultados das pesquisas 
realizadas e como incentivo para a construção de um 
desenvolvimento econômico que seja sustentável e 
respeitoso ao ambiente, à diversidade cultural e à 
saúde humana.

A metodologia da pesquisa integrou técnicas qua-
litativas e quantitativas, desenvolvendo o levanta-
mento de informações epidemiológicas, ambientais, 
econômicas e socioculturais dos territórios indígenas, 
urbanos e rurais da bacia do Juruena. Foram reali-
zadas coletas e análises laboratoriais de amostras 
de plumas de algodão e de subprodutos de algodão 
comercializados; assim como de amostras das plan-
tas medicinais, árvores frutíferas e águas da Terra 

Indígena Tirecatinga, em Sapezal (localizado na bacia 
do Juruena), entre outras amostras para a detecção 
de resíduos de agrotóxicos. As entrevistas e as rodas 
de conversa com trabalhadores rurais, profissionais 
da saúde, professores e indígenas residentes na bacia 
do Juruena foram relevantes para o aprofundamento 
do diagnóstico da cadeia produtiva do algodão. Os 
resultados foram analisados de forma integrada à 
luz de indicadores sanitários, sociais, demográficos 
e ambientais, além de suas relações com o modelo 
de desenvolvimento que está em curso. A identifica-
ção das condições de saúde-doença das populações 
e das formas de uso (in)sustentável dos territórios 
foram referências para o destaque de alguns resul-
tados acerca do modelo de cotonicultura implantado 
em Mato Grosso.

O estado de Mato Grosso é atualmente o maior 
produtor de commodities do Brasil e utilizou cerca de 
250 milhões de litros de agrotóxicos no ano de 2020. 
A região oeste do estado é um dos quatro polos de 
produção agrícola intensificada no cultivo de grãos 
direcionados para exportação e tem como caracte-
rística a produção de algodão em extensas áreas. O 
método dessa produção é mecanizado, georreferen-
ciado, com uso de sementes transgênicas, agrotó-
xicos e fertilizantes em amplas propriedades rurais 
que ocupam áreas localizadas na bacia hidrográfica 
do rio Juruena, aqui, chamada de bacia do Juruena. 
Os municípios que mais produzem algodão no estado 
de Mato Grosso são Sapezal e Campo Novo do Pare-
cis, utilizando 198.843 e 110.137 hectares de área 
plantada, respectivamente, ordenando a primeira e 
a segunda posição da produção. Ambos estão inse-
ridos na bacia do Juruena, que pertence à bacia do rio 
Tapajós. Nesta região, também se localizam impor-
tantes terras indígenas: Pareci, Utiariti e Tirecatinga, 
cujas áreas de entorno são ocupadas com lavouras 
de algodão e soja, predominantemente.
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1. Comparando-se os anos de 2015 a 2019, o maior consumo de agrotóxicos foi em 2019, com cerca de 226 
milhões de litros de agrotóxicos. Desse total, 31.645.814,2 (13,9%) foram destinados ao plantio de algodão. 

2. O Brasil está entre os cinco maiores produtores de algodão do mundo, é o segundo maior exportador e 
o nono maior consumidor. O algodão é a quarta cultura do mercado agrícola brasileiro, depois da soja, 
cana-de-açúcar e milho, com valor de produção, em 2018, de R$ 34,95 bilhões. 

3. Mato Grosso é o estado brasileiro que mais aumentou a área plantada e a produção de algodão durante 
18 anos (de 2001 a 2019) e os municípios de Sapezal, Campo Novo do Parecis e Campo Verde foram os 
maiores produtores de algodão no estado. Entre os anos de 2010 e 2019, a área plantada de algodão 
aumentou 62%, enquanto a de arroz reduziu 70%. Estima-se que, em Mato Grosso, cada habitante foi 
exposto a 65,8 litros de agrotóxicos em 2018, mas em algumas cidades do interior do estado, como 
Sapezal, Santa Rita do Trivelato, Campos de Júlio, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Campo Novo dos Parecis, 
estima-se que o valor de exposição aos agrotóxicos ultrapasse 300 litros/habitante/ano. 

4. Os agrotóxicos mais utilizados no algodão em Mato Grosso são: Acefato, Acetamiprido, Azoxistrobina, 
Benzoato de Emamectina, Cipermetrina, Bifentrina, Boscalida, Cadusafós, Carbendazim, Carbossulfano, 

FIGURA 1 – PLANTAÇÃO DE ALGODÃO, EM HECTARES, NO ENTORNO 
DAS TERRAS INDÍGENAS, NA BACIA DO JURUENA

Fonte: ANA, Funai, Sidra-IBGE (2019).
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Clomazone, Clorfenapir, Clorpirifós, Diafentiuron, Difenoco-
nazol, Paraquat, Dicamba, Diurom, Diflubenzuron, Fipronil, 
Flutriafol, Glifosato, Imidacloprido, Indoxacarbe, lufenurom, 
Malationa, Metomil, Profenofós, Piriproxifem, Metolacloro, 
Tebuconazol, Trifluralina, Tiametoxam e Trifloxistrobina. Des-
ses, a maioria é inseticida dos grupos químicos organofos-
forados e piretroides cujos efeitos na saúde humana e ambiental são amplamente relatados. No que se 
refere à saúde humana, a exposição a esses produtos está associada a doenças neurológicas, câncer e 
malformações congênitas, além de agravamento das condições respiratórias e endócrinas. Quanto aos 
efeitos no ambiente, os principais impactos referem-se à contaminação das águas e alta toxicidade em 
abelhas e outros insetos polinizadores. 

5. A produção de algodão, principalmente, no município de Sapezal, conta com diversos incentivos fiscais, 
tais como a Lei Kandir, o Fundo de Apoio à Cultura do Algodão (Facual), criado com base no Programa de 
Incentivo ao Algodão de Mato Grosso (Proalmat), em que, a depender da qualidade da fibra de algodão, a 
liberação de tributação varia de 50% até 75%. Com essas isenções, no período de 1996 até 2017, pode-se 
afirmar que R$ 57,6 bilhões deixaram de ser arrecadados em Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Essa diminuição de arrecadação nos cofres públicos é destacada como outro indicador 
de vulnerabilidade social, afetando negativamente a capacidade do poder público desenvolver programas 
para o bem coletivo. 

6. No que se refere aos resultados das análises toxicológicas, foram analisadas 34 amostras de algodão 
(pluma e caroço) e subprodutos do algodão (algodão de uso hospitalar, ataduras e gazes, fraldas e absor-
ventes íntimos, tecido de algodão cru, e coador de café de tecido). Dessas, foram encontrados resíduos 
de agrotóxicos em 15 amostras, sendo no algodão em pluma, caroço, algodão de uso hospitalar, gases, 
ataduras, tecidos e coador de café. Das amostras de algodão em pluma, foram detectados resíduos em 
100% das amostras. Entre as amostras de algodão para uso hospitalar, gaze e atadura de crepom, foram 
detectados resíduos de agrotóxico em 100% das cinco amostras analisadas. Ao todo, nas amostras de 
algodão em pluma, caroço e produtos do algodão foram encontrados resíduos de 28 tipos de agrotóxicos, 
sendo a maioria inseticidas (68%), seguidos por fungicidas (21%) e herbicidas (11%). Dos 28 agrotóxicos 
detectados, 17 (61%) são proibidos na União Europeia, um é proibido no Brasil (Carbofurano) e um está em 
suspensão no Brasil até a conclusão do processo de reavaliação toxicológica (Carbendazim). Os principais 
agrotóxicos detectados no algodão, por frequência de detecção, foram: Bifentrin, Diafentiurom, Difeno-
conazol, Acetamiprido, Piraclostrobina, Carbofurano, Cipermetrina, Piriproxifem.

7. Foram coletadas amostras de plantas medicinais dentro da Terra Indígena Tirecatinga, os locais e os tipos 
de produtos coletados foram definidos com a participação dos indígenas. As plantas estudadas foram: 
breozinho, pata de vaca, negra mina, birici, mangava brava, douradinha, raiz doce, zanata e barbatimão. 
Foram detectados resíduos em 88% das amostras analisadas. Ao todo, descobriram-se 11 diferentes 
agrotóxicos entre as amostras, com uma média de frequência de detecção de quatro agrotóxicos por 

Clorpirifós
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amostra. A maioria dos agrotóxicos é classificada como inseticida (45%), seguida de fungicida (36%) e 
herbicida (18%). Dos 11 agrotóxicos registrados, cinco (45%) são proibidos na União Europeia (Atrazina, 
Carbofurano, Clorpirifós, Tiametoxam Acetamiprido). Os principais agrotóxicos detectados nas plantas 
do Cerrado foram: Atrazina, Piraclostrobina, Malationa e Clorpirifós. A presença desses resíduos de agro-
tóxicos indica contaminação ambiental dentro da Terra Indígena Tirecatinga. Importante ressaltar que:

a) O Carbofurano é um inseticida altamente tóxico, componente do produto conhecido como Furadan. 
Seu uso é proibido na Europa e em alguns estados americanos desde a década de 1970. No Brasil, 
esse agrotóxico foi proibido somente em 2017, devido a diversos danos à saúde humana, tais como 
risco de morte após ingestão ou inalação, danos severos aos sistemas neurológico e respiratório, 
danos ao sistema endócrino, malformação fetal em humanos, morte de animais silvestres e grande 
persistência ambiental. 

b) A Atrazina é um herbicida do grupo químico Triazina, com uso autorizado em milho, sorgo e cana-de-
-açúcar. Proibido na União Europeia desde 2004, esse agrotóxico ainda é muito utilizado no Brasil. 
Quanto aos riscos à saúde, é irritante do trato respiratório e está associado a infecções respiratórias, 
pneumonia, dermatite de contato e conjuntivite. Além disso, também é associada a danos reproduti-
vos, hepáticos, tem efeito neurotóxico, assim como é disruptor endócrino e tem efeito carcinogênico.

c) O Carbendazim é um fungicida altamente tóxico e, recentemente (22/06/2022), sua comercializa-
ção foi suspensa no Brasil até a conclusão do processo de reavaliação toxicológica que indica sua 
proibição. Novas evidências científicas apontam graves riscos à saúde humana por seu potencial 
cancerígeno e disruptor endócrino, afetando a reprodução humana e desenvolvimento embrionário. 
O Carbendazim já é banido na Europa e nos Estados Unidos em decorrência das graves consequências 
à saúde após exposição.

Pulverizador de agrotóxicos.  
Fonte: Creative Commons/Wikimedia
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8. Em relação ao modelo produtivo do algodão e os impactos negativos na saúde humana dos povos indí-
genas, foram levantados indicadores de saúde, cujos resultados apontam:

a) Sobre a mortalidade por causas, entre os anos de 2000 a 2018, houve 389 registros de abortos 
espontâneos, com maior proporção (48%) entre a faixa etária de 20 a 29 anos. 

b) Dentre as causas de óbito, segundo CID-10 (10ª revisão da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) da Organização das Nações Unidas (ONU), as mais 
incidentes foram as doenças respiratórias com 392 casos (16,9%), seguida das doenças infecciosas 
e parasitárias 354 (15,3%). Entre os não indígenas, esses valores são respectivamente 12,4% e 7,9%, 
o que indica que a prevalência de óbitos relacionados a causas respiratórias, doenças infecciosas e 
malformações congênitas é maior entre indígenas.

c) A mortalidade para malformações fetais entre indígenas de Mato Grosso é de 3,9% enquanto da 
população não indígena, este valor é de 0,5%.

d) A prevalência de óbitos por causas externas entre os indígenas é de 8,5% e entre não indígenas é de 
0,02%.

e) Sobre as morbidades, a taxa de incidência de malformação congênita entre os povos indígenas resi-
dentes nos municípios da bacia do Juruena apresenta-se maior do que para não indígenas na mesma 
região e em outros pontos do estado. Este comportamento se repete na maioria dos anos no período 
analisado (2008-2018). Em 2017, por exemplo, a taxa de prevalência de malformação congênita 
foi de 11,8/1000 nascidos vivos para indígenas da bacia do Juruena; 8,3/1000 nascidos vivos para 
indígenas de outras localidades e 6,3/1000 nascidos vivos para não indígenas de Mato Grosso.

f) Os principais agravos respiratórios identificados entre os povos indígenas foram: pneumonia, bron-
quite e asma. Os maiores picos para essas morbidades ocorrem entre os meses de março e junho, 
quando, segundo a Empresa de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural de Mato Grosso - Empaer-MT 
- (2021), começa o controle de pragas do algodão (de março a maio) e a colheita do algodão (julho), 
o que indica uma relação entre a exposição aos agrotóxicos do algodão e as incidências de doenças 
respiratórias nessas regiões. 

g) A faixa etária que apresentou maiores registros foi a de menos de 1 ano a 4 anos de idade, com 7.729 
casos (79,5%), demonstrando ser um grupo que merece atenção por estar mais vulnerabilizado, seja 
por degradação ambiental por conta dos particulados finos que poluem o ar provenientes de quei-
madas, e/ou pelo uso intensivo de agrotóxicos.

h) Quando comparados dados de doenças renais entre os municípios da bacia do Juruena e do estado de 
Mato Grosso, observa-se uma tendência crescente e positiva das doenças renais, com uma variação 
percentual anual de 54%, no período (2008-2018), e com maior pico de crescimento no ano de 2015. 
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Os municípios da bacia do Juruena acompanham o mesmo perfil de crescimento, porém, com uma 
variação percentual de 87%.

i) As internações por câncer na população indígena em Mato Grosso tiveram um aumento de 137% no 
período analisado, sendo registrados oito casos no ano de 2008 e, no ano de 2018, 19 casos, num 
total de 90 ocorrências. Nos municípios da bacia do Juruena foram registrados 18 desses casos (14%). 
Dentre os tipos mais frequentes estão as neoplasias malignas de traqueia, brônquios e pulmão, com 
11 registros (12%), seguidos de neoplasias malignas não especificadas. Os demais tipos de câncer 
apresentaram um padrão semelhante na distribuição dos casos. A faixa etária mais acometida foi a 
de 20 a 39 anos, com 38 internações.

j) Na região da bacia do Juruena estima-se que a subnotificação dos casos de intoxicações exógenas 
por agrotóxicos seja da ordem de 1:20 em Campos de Júlio; 1:77 em Campo Novo do Parecis e 1:100 
em Sapezal. Ou seja, para cada um caso notificado nesses municípios, 20, 77 e 100 casos deixam de 
ser notificados, aumentando a subnotificação e invisibilizando a intoxicação exógena nessa região. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a proporção de subnotificações no Brasil seja de 
1:50, ou seja, para cada um caso notificado, 50 não são notificados oficialmente. 

9. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Produto Interno Bruto (PIB) são indicadores oficiais para 
avaliar o desenvolvimento econômico de determinada região. Não são consideradas as dimensões da 
soberania alimentar, de meio ambiente saudável e sustentável e de trabalho digno e decente. Para a 
Vigilância do Desenvolvimento, é necessário abranger os índices econômicos e de saúde sob a perspectiva 
de esta última contemplar o bem-estar físico, emocional, social, mental e ambiental. A construção e a 
estabilidade de territórios saudáveis e sustentáveis significa, portanto, contrapor-se ao desmatamento 
predatório, às queimadas em larga escala, à contaminação do ar, do solo e dos recursos hídricos por agro-
tóxicos e metais pesados e, sobremaneira, romper com a vulnerabilidade nas condições de saúde-doença 
da população. Por extensão, ampliaria o debate da Vigilância em Saúde para os modos saudáveis de vida 
e de trabalho, tal como ampliaria a noção de modelo de desenvolvimento econômico.

10. Os povos ameríndios da bacia do Juruena, cujas terras indígenas são imediatamente vizinhas às lavouras 
de algodão, percebem a contaminação por agrotóxicos de uma maneira diferenciada e sistêmica. Eles 
consideram o perigo do envenenamento na água, no ar, no corpo humano e também dos peixes, dos 
animais, das aves, árvores, plantas e dos insetos. É notado que não há uma atenção centrada apenas nos 
prejuízos experimentados pela espécie humana, porque há a preocupação com os diversos seres vivos que, 
igualmente, estão submetidos aos riscos do envenenamento. É um modo de construir o conhecimento 
que não considera o corpo isolado, porque ele é compreendido como ligado aos outros corpos que fazem 
parte de seu jeito de viver. Se um deles está contaminado, é porque o outro que faz parte da sua condição 
de vida foi atingido pelo agrotóxico, não há separação entre eles. Aprendemos com essa iniciativa que a 
condição de se viver num lugar também informa sobre a condição de formar corpos, seja de humanos ou 
de peixes ou de animais terrestres, ou de plantas e outros, porque a relação entre lugar (território habitado) 
e corpos é recíproca, o que evidencia a íntima relação entre corpo e território.
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11. No estudo sobre a forma de o impacto dos agrotóxicos ser percebido pelos povos indígenas da bacia do 
Juruena, notou-se que o abalo nas condições de vida e de reprodução das abelhas, das árvores frutíferas, 
das plantas medicinais, dos peixes e dos demais animais, incluindo os humanos é enfatizado por eles, 
colocando em evidência uma relação íntima entre agrotóxico e perda da biodiversidade. O aparecimento 
de pragas nas roças indígenas, a diminuição de peixes e animais procurados tradicionalmente para a caça 
e pesca, o sumiço de vários tipos de abelhas e, portanto, dos diversos méis, a diminuição de árvores fru-
tíferas são outros impactos notados pelos indígenas que colocam em evidência também a íntima relação 
entre agrotóxicos e segurança alimentar, prejudicando a caça, a pesca, a agricultura e a coleta. 

12. É diferenciada a forma de os referidos povos indígenas conceberem a produção de alimentos a qual implica 
uma relação com seres espirituais. É recorrente a compreensão de que os animais e/ou as plantas e/ou 
os produtos da roça têm seus “donos” espirituais. Caçar, pescar, coletar, plantar e colher torna-se uma 
experiência de interação com esses espíritos. Quando a contaminação por agrotóxicos abala a capacidade 
da produção abundante de alimentos, a troca com os espíritos torna-se igualmente afetada, evidenciando 
um impacto do agrotóxico em nível sociocultural. 

13. Baseado em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de 2021, se considerarmos o 
conjunto entre Cerrado e Amazônia, o estado de Mato Grosso, de modo cumulativo, desmatou um total 
de 25.589 km² entre os anos de 2010 até 2020. No período, verificou-se que o estado foi responsável 
por um aumento de cerca de 46,68% do desmate nesses dois biomas. A bacia hidrográfica do rio Juruena 
situa-se em uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia e dentre os 28 municípios que se situam 
na região, podemos observar um acúmulo de 6119,87 km² desmatados entre os anos de 2010 e 2020, o 
que representa 23,91% da perda de Cerrado e Amazônia em Mato Grosso. 

Fonte: Dafne Spolti / OPAN.
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14. Mato Grosso ocupa lugar de destaque entre os estados brasileiros com mais incidência de focos de calor, 
contribuindo com a predação de mais de 141 milhões de hectares, o que corresponde aproximadamente 
a 26,56% de todo território brasileiro queimado entre os anos de 1985 e 2020. Levando em consideração 
apenas os 28 municípios que compõe a bacia hidrográfica do rio Juruena, observam-se 28 milhões de 
hectares queimados no período, o que corresponde a 20,31% da área queimada em Mato Grosso e 5,39% 
de todos os incêndios no Brasil entre 1985 e 2020. 

15. No curso de formação básica em agrotóxicos, saúde e ambiente, ofertado aos professores da rede de 
ensino público, vinculados ao Sindicado dos Trabalhadores em Educação Pública de Mato Grosso (Sin-
tep/MT), ficou evidente o posicionamento crítico deles frente aos impactos ambientais e na saúde dos 
trabalhadores rurais, a partir dos seus relatos. Tudo isso devido à produção do algodão em sua região, 
demonstrando a preocupação com o aumento das áreas de plantio de commodities, redução dos espaços 
de produção de alimentos da agricultura familiar, como também o aumento de uso de agrotóxicos e a 
degradação do solo, das águas e das matas nativas do Cerrado e Amazônia. 

16. Os critérios que certificam a produção do algodão em Mato Grosso, como sendo sustentável, não levam 
em consideração a contaminação por agrotóxicos no solo, nos recursos hídricos, na biodiversidade e sua 
influência sobre as terras indígenas, vizinhas às lavouras algodoeiras. Não consideram também os impac-
tos na saúde dos trabalhadores rurais, dos munícipes envolvidos e da população indígena local. 

17. O perfil epidemiológico das regiões onde estão instaladas as commodities, em especial de algodão, é 
afetado negativamente e os fatores de risco à saúde pública estão sendo ignorados na definição de um 
modelo de desenvolvimento sustentável.

A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que os projetos agrícolas de larga escala, nesse 
modelo de produção, degradam o meio ambiente, contaminam territórios indígenas e causam impactos nega-
tivos à saúde das populações residentes na bacia do Juruena e que todos esses fatores advêm de um projeto 
de desenvolvimento econômico baseado na superexploração dos recursos naturais ali existentes, bem como 
da superexposição da população que vive nesses espaços e da contaminação impositiva por meio de agrotó-
xicos e de outros contaminantes ambientais nessas regiões.

RECOMENDAÇÕES

A. Levantar e acompanhar de forma integrada os indicadores sanitários, sociais, demográficos e ambien-
tais em suas relações com o modelo de desenvolvimento, os processos produtivos, o modo de vida e do tra-
balho e o processo saúde-doença das populações. Implantar uma ação interinstitucional de desenvolvimento 
sustentável regional, incluindo as universidades, as secretarias municipais de Saúde, educação, agricultura, 
meio ambiente e assistência social, articuladas às instâncias de vigilância popular organizadas em redes 
gerenciais sociotécnicas e interseccionais.
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B. Incorporar aos processos educacionais, de educação permanente e de educação popular da região a 
formação para o desenvolvimento de Territórios Saudáveis e Sustentáveis. 

C. Não permitir a aprovação do PL 6299/2002, o chamada PL do Veneno, cuja tramitação avança no 
Senado e tem o objetivo de flexibilizar ainda mais a regulação e uso de agrotóxicos no país. 

D. As notificações dos casos de intoxicação exógena por agrotóxicos, sejam agudas ou crônicas são impor-
tantes para a formulação de políticas de saúde, ambiente e territórios saudáveis. Dessa forma, se sentir cheiro 
de agrotóxicos ou se tiver contato com essas substâncias no trabalho ou na aldeia e perceber sintomas como 
enjoos, alergias, ou tonturas, procure a unidade básica de saúde ou hospital mais próximo. Registre, também, 
que os sintomas ocorreram após o possível contato com agrotóxicos e pegue uma cópia do documento. Se for 
trabalhador rural, peça uma cópia do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT). Esses documentos podem 
auxiliar em possíveis processos trabalhistas ou em caso de adoecimento crônico provocado pela exposição 
ambiental aos agrotóxicos.

E. Para os setores produtivos do algodão, recomenda-se a inclusão de 
indicadores ambientais (uso de agrotóxicos; exposições e resíduos de agro-
tóxicos nos produtos de algodão, impactos na degradação do solo, das águas 
e dos biomas, impactos na redução de insetos polinizadores) e de saúde 
(incidências de câncer, malformação fetal, doenças neurológicas e psiquiá-
tricas, abortos, intoxicações agudas e acidentes de trabalho) nos critérios 
de avaliação do algodão sustentável e, por extensão, nas formas nacional e 
internacional da certificação do algodão.

F. Promover a inclusão dos produtores orgânicos e agroecológicos como expressão de um modelo de 
desenvolvimento que fortaleça os mercados locais e regionais, incluindo a valorização e a perpetuação da 
diversidade de sementes crioulas do algodão o que abrange as populações indígenas e as comunidades 
quilombolas. 

G. Outras ações gerais são fundamentais para o controle, fiscalização, vigilância do desenvolvimento e 
promoção de territórios saudáveis e sustentáveis: Cumprimento da legislação sobre distância de pulverização 
(aérea e tratorizada); Proibição das pulverizações aéreas de agrotóxicos em Mato Grosso; Proibição do uso 
de agrotóxicos não autorizados na União Europeia; Fim dos subsídios públicos para compra e uso de agrotó-
xicos; Implantação da Vigilância em Saúde dos(as) trabalhadores(as) nos municípios; Implantação e atuação 
da Vigilância em Saúde das Populações Expostas aos Agrotóxicos com ênfase ao monitoramento da água e 
dos alimentos; Criação de zonas livres de agrotóxicos e transição para o modelo agroecológico de agricultura 
e de territórios saudáveis e sustentáveis; Desenvolvimento efetivo dos Cerest (Centro de Referência em 
Saúde dos Trabalhadores); Estruturação efetiva dos Lacen (Laboratórios Centrais Estaduais) como laboratório 
analítico de Saúde Pública; Capacitação pelos estados/municípios das populações expostas a agrotóxicos 
em seus territórios; Inclusão na vigilância em saúde epidemiológica da água para pesquisa de agrotóxicos, 
como vetor de doença de veiculação hídrica; Desenvolvimento efetivo de Protocolo de Proteção de Traba-
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lhadores, rurais, urbanos, privados e públicos expostos a agrotóxicos; Criação e Implantação de Rede Nacional 
de Laboratórios Analíticos em Saúde em análises de agrotóxicos e produtos químicos agrícolas (agrotóxicos, 
fertilizantes, insumos em geral).

H. Para as empresas, é importante incentivar a adoção de tecnologias que adotem a agroecologia e sistemas 
agroflorestais com práticas tradicionais e maior espaço para desenvolvimento fundado no aproveitamento das 
florestas e da cobertura vegetal em gestão comunitária e ecossustentável. 

I. Para os consumidores, é fundamental buscar o consumo consciente e sustentável, fortalecendo os 
mercados locais e regionais de produção, circulação e consumo. 


