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pouco interage com os poderes locais, exporta quase toda a produção, e deixa para o
mercado local somente o refugo que não tem o padrão exigido pelo mercado externo.
Assiste-se, assim, a um processo de expansão das áreas cultivadas por
grandes empreendimentos, beneficiando-se das infra-estruturas construídas com
recursos públicos. Ao mesmo tempo provocam mudanças na estrutura fundiária
porque os pequenos produtores foram forçados a vender suas terras, a partir de uma
série de estratégias que vão desde a sedução do “dinheiro na mão” até formas
variadas de violência e expulsão. O caso mais grave até agora documentado pela
Faculdade de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará em Limoeiro do Norte, foi
a expulsão de uma comunidade da Chapada do Apodi, denominada Km 69, cujo
artifício cruel foi espalhar enxofre na direção dos ventos para obrigar as famílias a
deixarem suas terras.
Embora impressione pelo número significativo de empregos que gera na
região, a empresas tem como principal característica no campo do trabalho, a
sazonalidade, assim as contratações concentram-se no período da colheita enquanto
que, nos outros períodos, registra-se demissão significativa dos trabalhadores
criando-se um crescente “desemprego sazonal”. Os demitidos, por sua vez, na
esperança de terem um emprego formal na próxima safra, tornam-se dependentes das
empresas. Portanto, nesse período o Estado subsidia indiretamente as empresas, pois
é o pagador do seguro desemprego aos trabalhadores.
Segundo MARTINS (2002, p.67), dessa forma se estabelece o caráter
contratual da relação social entre o operário e o capitalista, cujo significado oculta o
caráter de exploração que ela efetivamente tem, pois “o que o trabalhador vende, não
é o que o capitalista compra”.
Outro tipo de relação que trataremos como “Empresa da Banana” (Empresa
“B”) foi implantada em 1997 em Quixeré para produção de banana. Produz em
regime de “parceria” com 49 pequenos e médios produtores da região em 950 ha,
além dos 1.000 ha de sua propriedade. A produção é voltada para o abastecimento do
mercado interno, principalmente de estados da região nordeste e conta com cerca de
700 funcionários. A parceria consiste na transferência de tecnologia da empresa para
o pequeno produtor, de oferecimento de assistência técnica, com vistas ao incentivo
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ao uso de novas tecnologias para a melhoria da produtividade; da compra conjunta de
insumos, no intuito de reduzir os preços e, principalmente, do fortalecimento da
participação na comercialização da produção. Neste caso, os empresários,
responsáveis pelas chamadas “parcerias”, ficam com um percentual sobre o montante
auferido com as vendas da produção do seu “parceiro”; mas se ocorrer algum fato
que inviabilize a comercialização, a grande empresa não terá nenhum prejuízo, pois
faz apenas a intermediação da comercialização, e não a compra do produto para
posterior revenda.
O diferencial está no fornecimento de mudas de bananeira clonadas produzidas
em laboratórios da EMBRAPA àqueles que dispõem de viveiro, aumentando o valor
de custo da produção. Dessa forma, a parceria gera também uma relação de
dependência do pequeno produtor ao empresário, além de promover uma segregação
daquele produtor que não dispõe do viveiro ou dos preferem plantar da forma
tradicional, obtendo assim um menor rendimento.
Este tem sido o caminho de alguns pequenos produtores agrícolas que, tendo
conservado suas terras no processo de monopolização do espaço agrário,
subordinam-se diretamente às empresas agrícolas, na condição de “parceiros”, às
quais transferem uma parte da renda que lhes caberia pela terra e pelo trabalho, além
de arcarem os custos elevados pagos pela energia elétrica. Quando da ocorrência de
algum problema de ordem climática, como as fortes ventanias na Chapada do Apodi
que derrubam as plantações, o produtor não encontra no empresário o “parceiro”,
assumindo sozinho o prejuízo.
Nas palavras de FERNANDES e WELCH (2008, p.49), há uma distinção
importante entre o sistema agrícola do agronegócio e o sistema agrícola do
campesinato. O primeiro encontra as suas referências na monocultura, no trabalho
assalariado e na produção em grande escala. O sistema camponês tem como
características a biodiversidade, a predominância do trabalho familiar e a produção
em pequena escala. Afirma que o sistema agrícola camponês “não é parte do
agronegócio”, mas estão subalternos em função da detenção da tecnologia, do
conhecimento e das políticas agrícolas controlados pelo capital, sendo “evidente que
a participação do campesinato no sistema agrícola do agronegócio é uma condição

122

determinada pelo capital”. O “parceiro” da fruticultura na Chapada é, portanto,
subalterno ao empresário capitalista do agronegócio, por ocupar uma posição
desigual na correlação de forças com o capital e “não possuir poder para impor outro
modelo” de desenvolvimento (p.67).
Nos primeiros resultados do Censo Agropecuário (QUADRO 6), pode-se
verificar que, para o Brasil, houve aumento do número de estabelecimentos
agropecuários entre 1996 e 2006, observando crescimento daqueles que pertencem a
grupos familiares e redução dos que não estão vinculados por laços familiares. Os
dados sobre Pessoal Ocupado confirmam que as atividades do campo estão sendo
desenvolvidas por agricultores familiares (IBGE, 2006).
Quadro 6 - Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em
estabelecimentos agropecuários por laço de parentesco com o produtor, segundo
Censo IBGE, 2006.
Laço de parentesco com o produtor X Ano
Local

Variável

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Brasil

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Pessoas)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Ceará

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Pessoas)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Limoeiro do
Número de
Norte - CE
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em

Com laço de parentesco
com o produtor

Total
1996

2006

4.859.864

100,00

Sem laço de parentesco
com o produtor

1996

2006

1996

2006

5.204.130

4.859.864

5.204.130

975.401

722.377

100,00

100,00

100,00

20,07

13,88

17.930.853 16.414.728

13.607.876

12.810.591

4.322.977

3.557.042

100,00

100,00

75,89

78,04

24,11

21,67

339.602

383.010

339.602

383.010

52.944

41.482

100,00

100,00

100,00

100,00

15,59

10,83

1.170.724

1.143.004

941.488

943.464

229.236

199.495

100,00

100,00

80,42

82,54

19,58

17,45

2.277

2.098

2.277

2.098

381

384

100,00

100,00

100,00

100,00

16,73

18,30

6.005

8.024

5.054

4.417

951

3.607
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estabelecimentos
agropecuários (Pessoas)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Quixeré-CE

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Pessoas)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)

100,00

100,00

84,16

55,05

15,84

44,95

998

997

998

997

205
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100,00

100,00

100,00

100,00

20,54

12,24

3.507

5.637

2.501

2.029

1.006

3.608

100,00

100,00

71,31

35,99

28,69

64,01

Fonte: IBGE (2009).

Os dados referentes ao Ceará não divergem da situação nacional. Entretanto,
nos municípios do baixo Jaguaribe, os dados apontam aumento de pessoal ocupado e
redução daqueles com laços de parentesco, ao mesmo tempo em que cresceu os sem
laços de parentesco. Evolução semelhante foi observada no município de Limoeiro
do Norte e Quixeré, e pode ser compreendida enquanto expressão da retração da
agricultura familiar e da expansão de um mercado de trabalho formal no campo,
devido a expansão da fruticultura irrigada, uma vez que no campo simbólico atua
como ampla oportunidade para populações de baixa renda, que se deslocam dos
distritos ou de outros municípios, produzindo transformações significativas no
quadro socioespacial da região.
É este o sentido do movimento de re-territorialização impulsionado pelo
agronegócio: camponeses despossuídos da terra se transformando em operários da
agroindústria, moradores das periferias das cidades acima referidas. Acentua-se,
desde então, a expansão das relações capitalistas de produção no campo, conduzida
de maneira prejudicial à maioria da população na região, especialmente, aos que tem
na relação com a terra sua principal forma de produção e reprodução.
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5.4 DA TERRA DE VIVER À TERRA DE PRODUZIR
Decorrem do modelo de desenvolvimento aplicado à região do baixo
Jaguaribe, impactos sobre o território advindos em primeiro lugar das ações do
Estado que desapropria, retira parte da população, desmata, constrói canais. No
segundo momento as empresas passam a utilizar essas áreas adotando o modelo
agrícola constituído de ciência e tecnologias que estão pondo em risco os bens
ambientais essenciais à qualidade de vida, tais como: a água, fertilidade natural do
solo e biodiversidade da caatinga. No conjunto dos elementos da natureza física cabe
destacar a relevância em preservar a qualidade da água na região principalmente
mediante as dificuldades de acesso durante os meses de estiagem, daí a necessidade
de avançar na sua efetiva gestão.
A poluição da água originada da agricultura tem sido registrada com a
presença de nutrientes (fósforo e nitrogênio), agrotóxicos e metais pesados, conforme
estudo realizado por ARAÚJO et al (2006) e em 2009 por meio de um estudo
realizado pela GOGERH, que será detalhado no oitavo capítulo.
Mesmo diante dos indícios de poluição ambiental decorrentes da utilização
dos insumos químicos na região, poucos são os estudos que tratam dessa temática,
contribuindo para que esse problema seja mantido ocultado.

Em 2006, uso de

agrotóxicos na região do baixo Jaguaribe foi avaliado por COSTA ((2006), em
amostra com 90 irrigantes do total de 1.306 pertencentes aos municípios de São João
do Jaguaribe, Alto Santo, Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e
Jaguaruana.
COSTA (2006) realizou um inventário dos agrotóxicos utilizados pelos
irrigantes na região, sendo de muita valia para indicar os possíveis princípios ativos a
serem investigados nesse estudo, no componente do estudo ambiental (TABELA 1).
Os resultados evidenciaram a presença de vários agrotóxicos empregados na
região

representados

pelos

organofosforados

(39%),

derivados

do

Ácido

fenoxiacético (14%), piretróides (12%), carbamatos (7%), organoclorados (4%).
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Tabela 1- Inventário dos agrotóxicos utilizados na Sub-Bacia do baixo e médio
Jaguaribe, 2006.
Produto
comercial
Perfekthion
Agritoato
Stron
Tamaron
Azodrin
Agrophos
Folisuper
Hostathion
Dipterex
2,4 - D
DMA
Fastac
Turbo
Decis
Sumidan
Karate
Furadan
Lannate
Futur
Whips
Propanil
Nominee
Thiodan
Cercobin
Priori
Confidor
Gaucho
Vertimec
Nolmot
Aura
Cartap

Pesticida tipo

Principio ativo

Inseticida

Dimetoato

Inseticida/acaracida

Methamidophos

inseticida

Monocrothopos

Organofosforado

Inseticida/acaricida

Parathion Metil
Triazophos
Triclorfon
2,4D

Ác. Ariloalcanóico

13,64

Piretróide

12,34

Inseticida
Herbicida

Inseticida

Inseticida/nematicida

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Deltamethrin
Esfenvalerate
Lamdacyhalotrin
Carbofuran

Grupo químico

Utilização
(%)
38,96

7,14
Carbamato

Herbicida
Inseticida/acaricida
Fungicida
Inseticida
Inseticida/acaricida
Inseticida
Herbicia
Inseticida/fungicida

Fenoxaprop-p-ethyl
Propamil
Bispyribac-sodium
Endosulfan
Thiophanate methyl
Azoxystrobin
Imidacloprida
Abamectin
Teflubenzuron
Profoxydim
Cartap, cloridrato

Ác. Arilofenoxipropiônico
Anilida
Carboxipirimidil
Organoclorado
Benzimidazoles
Estrobilurinas
Nitroguanidinas

5,84
5,84
5,84
3,90
1,30
1,30
1,30

Avermectinas
Benzoilureia
Ciclohexona
Tiocarbamato

0,65
0,65
0,65
0,65

Fonte: COSTA (2006).

A utilização dos agrotóxicos envolve sofisticados níveis de complexidade,
incorporando diferentes tipos de incertezas e vulnerabilidades. Dentre esses os
organoclorados representam o grupo mais tóxico e de maior persistência no
ambiente, e não deveriam estar sendo comercializados nem usados – muitos deles já
foram proibidos no Brasil, ou em outros países ou mesmo em convenções
internacionais, como a dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POP).
Avançando nas revelações iniciais da pesquisa apresentamos nos Quadros 3 e
4 os agrotóxicos utilizados na empresa do abacaxi, a partir da análise do Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA ao órgão estadual
de meio ambiente, para obtenção do licenciamento ambiental.
Na relação estão explicitados o fabricante, a classe toxicológica e a classe
ambiental. Observa-se uma gama de princípios ativos, fabricados por grandes
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corporações transnacionais da indústria química, alguns de elevada toxicidade para a
saúde e contaminação ambiental, aplicados nas fruteiras existentes em suas fazendas
na Chapada do Apodi (SEMACE, 2006).
É importante perceber que os produtos referidos no Relatório de Impacto
Ambiental, em muito se distanciam daquilo que realmente é utilizado pela empresa
em seus plantios em quantidade e toxicidade, conforme obtivemos relatos em
entrevistas realizadas com trabalhadores. Além disso, esse relatório contempla
apenas uma das fazendas da empresa do abacaxi, que segundo o relatório ocupa uma
área de 776,97 ha, portanto, esses dados apenas representam cerca de 1/3 do que
possivelmente é utilizado na área total ocupada pela empresa (QUADROS 7 e 8).
Quadro 7- Lista de agrotóxicos utilizados em fazenda da empresa do abacaxi,
segundo princípio ativo, classe toxicológica e classe ambiental, 2004.
Nome científico

Fabricante

Classe

Classe

Toxicológi

Ambiental

Época de Aplicação

Combate
Nome Científico

Nome vulgar

Paradiophorus

Broca-do-

ca
Bromacil (a)

Du Pont

III

II

+diuron (B)

Aplicar após o plantio em préemergência das plantas
daninhas ou em pós-emergência
inicial. Em abacaxi-soca aplicar
após a colheita e antes da
diferenciação floral.

Carbaryl

Bayer

II

s/classe

Início da infestação

CropScience

colo e broca-

Brasil Ltda

Crenatus e

do-fruto

Strymon
basalides
Deltramethin

Bayer

III

I

Início da infestação

Strymon

Broca-do-

basalides

fruto

Tratar as mudas e aplicar entre

Phytophthora

Podridão-do-

1º e 15º dias após o plantio

nicotianae

topo

CropScience
Brasil Ltda
Diuron

III

II

III

III

Aplicar só em pré-emergência
das plantas daninhas

Ethephon

Bayer
CropScience

Aplicar em 8 a 14 meses após o
plantio do abacaxizeiro

Brasil Ltda
Fosetyl

Bayer

IV

III

CropScience
Brasil Ltda
Tebuconazole

Bayer

var.parasítica
Iniciar aos 40 dias após a

Fusarium

CropScience

III

II

indução floral e repetir a cada

subglutinans

Brasil Ltda

15 dias até o fechamento total

Fusariose

das flores. São feitas
normalmente três aplicações.
Thiabendazole

Syngenta Proteção

III

II

Inicia-se as aplicações durante o

Colletotrichum

Antracnose e
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de cultivs Ltda

florescimento

gloeosporioides

Fusariose

e Fusarium
subglutinans
Bacillus

Sumitomo

Thuringiensis

Chemical do

IV

IV

Período vegetativo

Strymon

Broca-do-

basalides

fruto

Brasil Ltda
Imidacioprid

Beta-cyfluthrin

Triadimefom

Bayer

Dysmicoccus

Cochonilha-

CropScience

brevipes e

do-abacaxi e

Brasil Ltda

Syntermes

cupi,-de

molestus

montículo

Iniciar a aplicação logo após o

Strymon

Broca-do-

CropScience

aparecimento das pragas e

basalides

fruto

Brasil Ltda

repeti-las, caso seja necessário.

Bayer

Bayer

IV

II

III

III

Após o plantio

I

O tratamento é feito durante 1

Ceratocystis

Podridão-

CropScience

III

minuto pela imersão do

paradoxa

negra

Brasil Ltda

pendúculo na calda fungicida

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental apresentado à Superintendência Estadual do
Meio Ambiente do Ceará (SEMACE, 2006).

Quadro 8 - Lista de agrotóxicos utilizados em Fazenda da empresa do abacaxi,
segundo nome comercial e quantidade anual, 2004.
Nome Comercial

Unidade

Quantidade anual

Kg

6.903

Sevin 480 SC

L

12.097

Decis 25 CE

L

87

Kg

997

Etrhel 240 SL

L

1.056

Aliette 800 PM

Kg

4.938

Folicur 200 CE

L

1.224

Tecto SC

L

409

Dipel PM

Kg

736

Confidor 700 GRDA

Kg

916

L

98

Kg

1.936

Krovar 800 WG, 400+400

Karmex 800 WG

Bulldock 125 SC
Bayleton BR 250 WP

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental apresentado à Superintendência Estadual do Meio
Ambiente do Ceará (SEMACE, 2006).

Carece ainda informar que a colheita do abacaxi é prevista para acontecer
após 15 meses do plantio das mudas e que as quantidades apresentadas no
EIA/RIMA dizem respeito à utilização anual, sendo sobremaneira subdimensionada,
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provavelmente para dar uma feição menor ao quantitativo realmente utilizado, além
de informar superficialmente sobre as formas de utilização de ácidos para o combate
da fusariose.
É importante perceber que os produtos referidos no Relatório de Impacto
Ambiental incluem também o uso de grandes quantidades de fertilizantes, com
destaque para o uso de 2.137.803 kg de enxofre agrícola para a produção do abacaxi,
cuja aplicação em plantios próximos às Comunidades de Baixa Grande e Km 69
causou problemas de saúde em boa parte da população, que teve que se conformar
com o “veneno de cada dia”, até que a área fosse abandonada pela empresa devido à
ocorrência de fusariose em toda a plantação (QUADRO 9).
Quadro 9 - Lista de fertilizantes utilizados em Fazenda da empresa do abacaxi,
segundo quantidade anual, 2006.
Produto
Nitrato de Amônia
Uréia
KCL
Sulfato de Potássio
Carvão Ativado
Sulfato de Magnésio
Sulfato de Zinco
Sulfato de Ferro
Ácido Cítrico
Ácido Bórico
Ácido Fosfórico
Enxofre Agrícola

Unidade
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
L
Kg

Quantidade/ano
696.924
447.133
451.124
297.582
6.413
213.780
27.839
59.858
5.929
4.371
692.648
2.137.803

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental apresentado à Superintendência Estadual do
Meio Ambiente do Ceará (SEMACE, 2006).

Outro dado constante no EIA/RIMA diz respeito à construção de tanques
subterrâneos para receptação de resíduos de lavagem das embalagens de agrotóxicos
e pulverizadores, a serem removidos e “dispersos em pulverização em áreas de solos
não cultivados por serem fotodegradáveis”. Além disso, não especifica a maquinaria,
em especial ao pulverizador mecanizado conhecido como “spray-boom”, nem
tampouco os riscos de utilização do gás etileno, utilizado para indução floral do
abacaxi.
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No que tange à utilização da água, o documento revela que para a irrigação
diária do abacaxi será utilizado 57.600 m³, o que representa uma demanda de 7,63%
da capacidade do açude Castanhão por ano. Importante salientar que apesar de
promover impactos ambientais como desmatamento, degradação e manejo do solo,
alteração da paisagem natural pela imposição de novas feições ao relevo e risco de
poluição hídrica pelo uso intensivo de agrotóxicos, o EIA/RIMA foi considerado com
mais impactos benéficos, sem ocorrência de impacto de alta magnitude e de curta
duração. Dessa forma, evidencia-se o pouco comprometimento da empresa com a
saúde humana e ambiental, contando ainda com a flexibilidade da legislação
ambiental e seus fiscalizadores, às iniciativas protagonizadas pelo empresariado e
apoiadas pelo Estado com suas relações de poder.
Portanto, o modelo de produção da fruticultura irrigada presente no baixo
Jaguaribe envolve a destruição da biodiversidade, monocultura intensiva de grandes
áreas, a incorporação de novas tecnologias, inclusive microeletrônicas, a
mecanização e o uso intensivo de agrotóxicos, com indícios de sérios impactos sobre
a saúde dos trabalhadores e das comunidades do entorno dos grandes
empreendimentos, bem como dos ecossistemas.
O crescimento de lojas que comercializam produtos agropecuários na região
merece ainda ser destacado, dentro da dinâmica do modelo de desenvolvimento que
prima pela utilização dos insumos para a produção competitiva, nos moldes das
grandes empresas. O estudo realizado em quatro lojas de Limoeiro do Norte, quando
foram entrevistados os proprietários ou responsáveis, observou-se que todas as lojas
possuem licença do órgão ambiental estadual, o tempo de funcionamento das
mesmas variou de 2 a 16 anos, o faturamento mensal oscila de setenta a seiscentos
mil reais. As lojas vendem herbicidas, inseticidas e fungicidas das classes
toxicológicas I, II, III e IV, com uma variedade de produtos para as mais diversas
pragas.
As vendas são na maioria feitas a pequenos e médios produtores, pois as
grandes empresas não fazem a aquisição dos agrotóxicos no comércio local,
priorizando a compra diretamente às indústrias químicas, uma vez que compram em
quantidades elevadas e assim conseguem o menor preço.
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A utilização do Receituário Agronômico determinado por lei como um
requisito para a aquisição dos agrotóxicos, não chega a se constituir como um
impeditivo à venda caso o comprador não o tenha, evidenciada nas falas dos
entrevistados uma vez que “a lei existe para ser (des)cumprida”,

pois a loja

providencia, contanto que não perca a venda. Prestam ainda um serviço de
assistência técnica aos pequenos produtores, por meio de visitas mensais às
propriedades, quando fazem a venda em domicílio, para “facilitar a vida deles”
segundo os entrevistados:
“se não tiver (receituário), a gente emite, pois o patrão é agrônomo”.
“tem agrônomo que assina pela loja”.
“o pequeno (produtor) não tem conhecimento do receituário, então a
gente ajuda”.

Os entrevistados afirmam que a “informação não muda a ação” dos pequenos
produtores, do trabalhador mais simples, sem instrução e que não sabe lê. Referem
que apesar de prestarem todas as informações ao comprador sobre armazenamento e
manejo dos produtos, o preparo e os cuidados necessários para a aplicação, mesmo
quando o comprador não faz perguntas. Promovem palestras e distribuem materiais
educativos com ilustrações (folders), mas na verdade as “palestras” são estratégias
usadas para convencer os produtores a adquirirem seus produtos, mas transferem
sempre a culpa pelas intoxicações ocorridas durante o uso para o pequeno produtor,
uma vez que:
“ ... ele (o produtor) até tem entendimento, mas mudar a prática é que é
difícil”
“é difícil orientar o pequeno (produtor), e além do mais ele não usa os
EPI´s, é cabeça dura demais”.

SOARES et al (2003) apontam que ter o vendedor como orientador na
compra e no uso de agrotóxicos contribui para 73% a mais de chance de intoxicação
do que àqueles que não têm o vendedor como orientador, estando essa situação entre
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os fatores que mais influenciaram a intoxicação de trabalhadores rurais, em estudo
realizado em nove municípios de Minas Gerais.
Quanto ao recebimento das embalagens que comercializam em suas lojas, os
entrevistados referem não ter nenhuma responsabilidade frente à essa questão, uma
vez que a Central localiza-se distante do município, em Mossoró-RN, atribuindo ao
“o consumidor final é que se responsabiliza, não temos estrutura para receber
embalagens”. É recorrente a culpa ao agricultor pelo destino incorreto das
embalagens “é muito mal utilizado, tem embalagem até em canal (referindo-se ao
canal de irrigação do perímetro irrigado), é comum ver o reuso até para carregar
leite, a embalagem vai para o rio, a lagoa, se tem açude perto, ele vai lá e faz a
tríplice lavagem”, apontando para a prática incorreta pelo pequeno produtor.
Quando indagados sobre os riscos à saúde e ao ambiente, aflora o descaso
com a exposição aos agrotóxicos apesar de relatarem que é comum ouvirem queixas
relacionadas à saúde, especialmente dos compradores com baixo nível de
alfabetização, principalmente as intoxicações agudas, pois “tem vários produtores
com problema de pele”, “sei que dá muita coceira nos olhos e dor de cabeça, isso dá
muito em quem lida com veneno, mas depois passa ou o cabra se acostuma”,
realçando a dependência da produção ao uso dos agrotóxicos, mesmo prejudicando a
saúde do produtor.
Os discursos evidenciam uma atitude formal-cartorial em relação ao
cumprimento da lei de agrotóxicos por parte dos comerciantes, fazendo com que as
vítimas tornem-se culpadas, seja pela condição socioambiental vulnerável, ou pela
falta de ação mais efetiva dos poderes públicos em relação ao receituário
agronômico.
Portanto, por trás do discurso desenvolvimentista difundido na região, a
população trabalhadora e as comunidades rurais do Vale do Jaguaribe vivenciam
transformações importantes em sua condição humana, nem sempre refletidas pelo
espelho do agronegócio. Ao contrário do que inicialmente questionamos, sobre a
invisibilidade dos agrotóxicos na região, talvez seja este o que é mais visível.
O escudo da modernização agrícola envolve importantes dimensões que
conformam diferentes contextos de riscos imbricados e ocultados pela força do
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capital, pois as questões da saúde dos trabalhadores e da saúde ambiental não podem
ser segmentadas do processo de desagregação causada pela modernização da
agricultura camponesa, uma vez que esta responde pela produção de alimentos para a
região. Não se pode negar o aumento do êxodo rural na região, onde anteriormente a
população crescia em função do dinamismo vinculado às condições naturais da
agricultura de vazante. A modernização conservadora transformou o camponês em
trabalhador agrícola, que agora mora na cidade e trabalha no campo, modificando
suas relações e perdendo a cultura camponesa. É importante compreender o processo
de urbanização das comunidades em torno das empresas, e o crescimento das
“cidades do agronegócio” em torno de favelas.
Diante das fragilidades dos órgãos que detêm competências legais para o
controle, a fiscalização, a vigilância, o uso, o monitoramento, e a produção de
agrotóxicos no Estado, cujos quadros são insuficientes para cumprir seus papéis,
incluindo aqui o da fiscalização do exercício profissional, é imperativo questionar
quais as ferramentas que possibilitariam vislumbrar cenários para novas formas de
atuação articuladas à implantação da política de saúde ambiental e saúde do
trabalhador. Como e qual o significado de implantar uma política pública nessas
áreas, diante da permissividade e da abertura plena para a implantação desses
estabelecimentos

potencialmente

poluidores

e

geradores

de

desigualdades

socioambientais. Os problemas gerados entrelaçam agravos à saúde do trabalhador, a
saúde ambiental e carece de aportes de diferentes áreas do conhecimento para
evidenciar a indissociabilidade, apontando novos desafios à ciência e ao SUS.
Compreender a complexidade do macrofenômeno do agronegócio e a teia de
elementos que o forjam, como atividade orientadora da necessidade de se
desenvolver ações de vigilância para visibilizar os sujeitos e antecipar os riscos e os
contextos de risco, executando o papel do Estado na proteção dos mais vulneráveis,
como os trabalhadores e as comunidades que apresentaremos nos próximos capítulos.

133

6 A REINVENÇÃO DO LUGAR: O SIGNIFICADO DE
SER E DE VIVER NO VALE DO JAGUARIBE

E st a ca Ze ro
Cad a b r aç a d e ca mi n h o , u m so l uço d e s a ud ad e
T o d a ver ed a d a r o ça, vai d es ca mb ar na c id ad e
E a ge n te f ica s er e no , d e sco n he ce nd o o d e st i no
E co m u m so r r i so b e st a d e q ue m sab e o nd e c he g ar .
( C li mé r io e E d na r d o )

No decorrer da história da ocupação do vale jaguaribano predominou a
produção agrícola típica da agricultura familiar ou de sequeiro, favorecida pelas
várzeas do rio Jaguaribe. A dificuldade de acesso a água na região da Chapada do
Apodi favorecia a sua utilização predominantemente como área de criação de
animais de domínio dos “senhores dos carnaubais”. Apesar de ter solos com alta
fertilidade, não eram utilizados para os cultivos de subsistência, pois a deficiência
hídrica constituía importante fator limitador para a produção agrícola.
Os primeiros povoados da Chapada surgiram entre os anos de 1930 e 1940,
quando moradores de Quixeré buscavam locais de plantio em decorrência de forte
inverno na área de várzea, e se instalaram às margens de uma pequena lagoa, situada
no atual Distrito de Tomé. Depois do Tomé, foram surgindo pequenos povoados,
como Baixa Grande, Cabeça Preta, Lagoinha, Cercado do Meio, Lagoa da Casca,
Km 60, Km 68, km 60, Santa Maria e Santa Fé, entre outras.
O avanço do agronegócio da fruticultura no baixo Jaguaribe, especialmente
nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, tem induzido um profundo processo
de des-re-territorialização, onde se observa a distribuição desigual dos benefícios e
dos danos deste suposto desenvolvimento. É preciso considerar que as comunidades
já existiam no lugar, os produtores tiveram suas terras desapropriadas, foram
reassentados e devido às dificuldades de produzir no novo modelo e ao
endividamento junto à Cooperativa entregaram seus lotes para as empresas, por meio
de venda da posse da terra ou de arrendamento.
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A utilização da terra como substrato de produção e crescimento econômico
passa a dominar os territórios anteriormente envoltos de significados de
pertencimento, acarretando em perda de identidade, induzindo processos migratórios
e de desterritorialização.
No dizer de HAESBAERT (2004, p.172), a desterritorialização diz respeito
ao socius, consistindo no abandono de territórios criados nas sociedades e sua
concomitante reterritorialização. Se entendermos o território no seu sentido amplo de
dominação e/ou apropriação do espaço, podemos afirmar que os objetivos ou as
razões desta produção e controle (ou des-controle, no caso de incluir a
desterritorialização) podem ser os mais diversos, envolvendo fatores de ordem
econômica, política e/ou cultural, como é o caso das comunidades da Chapada do
Apodi.
Ao ser concebido como um projeto estruturante para o Estado, a implantação
dos perímetros irrigados como política de desenvolvimento econômico e a
consequente expansão da agricultura moderna não consideraram as transformações
socioambientais nem as conseqüências para os modos de vida das comunidades
expropriadas nos seus territórios.
Destacaremos as comunidades da Baixa Grande, Tomé, Cabeça Preta e
Lagoinha, dentre as mais atingidas atualmente pela modernização agrícola e a Lagoa
dos Cavalos em Russas, enfocando a dimensão sócio-histórica, modos de vida e
percepções sobre a saúde e o ambiente. Nessas localidades, os moradores são
também trabalhadores das empresas, com muitas características em comum nesses
territórios, quer seja quanto à ocupação, ao trabalho, às relações sociais ou quanto
aos impactos ambientais frente à implantação das empresas.

6.1 A COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE
A Comunidade de Baixa Grande é formada por 72 famílias com cerca de 295
pessoas e está situada no entorno de duas grandes empresas, uma mineradora de
calcário e uma multinacional produtora de abacaxi. A implantação da mineradora de
cal deu-se em 1978 e além de causar desmatamento intenso, promoveu a
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transferência dos moradores da vila para outra área em função da exposição direta à
poeira fina carreada pelo vento para as moradias. No sentido de solucionar esse
problema, novas casas foram construídas em regime de mutirão pela prefeitura e a
empresa absorveu boa parte dos trabalhadores em seu quadro, além de ter propiciado
a chegada de mais 36 famílias de diferentes localidades, em busca de emprego.
“Quando eu cheguei aqui a gente morava lá na vila, a gente chamava vila
e aí lá era cal era tudo caindo em cima da casa da gente, a gente não
tinha canto. Então fizeram o que prometeram, construíram essas casinhas
que era no mutirão pela prefeitura. Então a gente mudou-se pra cá. Foi
uma grande mudança. Lá era muita poeira, convivia com o cal, era poeira
de cal mesmo. Essas casas foram construídas em mutirão, eram 33 casas
das famílias que moravam do outro lado, a gente veio pra cá” (moradora).
“A maioria dessas famílias nem tinham terra, quase tudo era de um dono
só, que vendeu parte para a prefeitura para construir a vila e parte pras
empresas. Lá agente só tinha a casa com o quintalzinho e quando viemos
pra cá foi a mesma coisa. Foi uma troca a casa de taipa por esta nova
casa. Foi assim, a empresa (mineradora) surgiu e as pessoas começaram a
chegar, levantavam a casinha de taipa, trabalhavam na empresa e morava
ali. A empresa começou a crescer, começou a poluir aí o prefeito da época
fez o mutirão e trouxe as famílias pra cá. Aí nem o prefeito nem a
empresa se responsabilizava por quem fosse morar lá. Dificilmente essa
poluição se acabava, quem fosse morar lá era por sua conta e risco. Ainda
tem pessoas teimosas que ficam por lá” (moradora).

Com a implantação do perímetro irrigado, os produtores que não tiveram
condições de manter seus plantios venderam as terras para as empresas, tornando-se
empregados das mesmas, deixando de trabalhar por conta própria. Apesar de
morarem na área rural, não tem mais ligação com a terra, vivem como moradores das
periferias. Trabalham como assalariados, nas empresas locais ou vivem dos
programas de assistência social, ou de aposentadorias. Apenas uma trabalhadora
continua produzindo hortaliças em seu quintal, mantendo viva a tradição da
agricultura familiar para subsistência sem usar agrotóxicos, mas que não está livre
dos venenos que a empresa utiliza (FIGURAS 8 e 9).
“É por que não tem condições de trabalhar por conta própria, pra trabalhar
na agricultura hoje em dia tem que ter condições pra manter. Aí eles
acham melhor é vender a terra pra empresa e vão trabalhar como
empregados. Essas terras aqui tudo já foi vendido, 90% das terras foram
vendidas. Esse lado aqui é de uma empresa, aquele lá é da outra”
(moradora).
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“Eu planto para comer e ainda vendo pro povo daqui. Tem jerimum,
cheiro verde, pimentão, coentro, limão, mamão. Não uso veneno de jeito
nenhum, mas o vento pode trazer de lá quando aplicam no abacaxi”
(moradora).

Figura 8 – Reunião com moradores de

Figura 9 – Horta em Baixa Grande.

Baixa Grande.

Mesmo situada na direção contrária do vento, a proximidade com a
mineradora ainda recobre as casas com um pó fino visível também nas árvores,
causada pelo trânsito de veículos pesados para a mineradora, sendo reinvidicada a
construção de um calçamento da estrada junto à prefeitura, como forma de redução
da poluição atmosférica (FIGURA 11).
Figura 10 – Proximidade das casas com
plantio de abacaxi em Baixa Grande.

Figura 11 – Mineração de calcário e
plantio de abacaxi em Baixa Grande.
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No entanto, a preocupação maior da comunidade é com os venenos que vem
sendo usados intensamente na área de plantação do abacaxi, devido à proximidade
com as residências, que são diretamente afetadas pelas pulverizações, mais
comumente denominadas por “expurgações”. (FIGURA 10). Os depoimentos dos
moradores da comunidade são unânimes quando se referem à borrifação dos
venenos, referindo que sentem um cheiro muito forte no ar e que está “impregnado”
nas casas e até o “gosto do veneno” nos alimentos que ingerem. Dizem que as
expurgações agora são feitas à noite e que são feitos quase toda a noite por tratores.
Embora não saibam quais os agrotóxicos aos quais estão expostos, referiamse à aplicação de enxofre nos plantios, usado para acidificar o solo para atender às
necessidades do abacaxi, causando muitos inconvenientes e reclamações.
Lembramos aqui da grande quantidade de sulfato de enxofre apresentada no
EIA/RIMA da empresa, confirmando as queixas da comunidade.

“É de fazer dó a poeira, mas a poeira é fácil de resolver, é só botar o
calçamento. Agora, o veneno...” (moradora).
“Ela (empresa) faz esses expurgos, agente sabe que faz mal, agente vai
respirando. É como o que o médico diz: os dois matam lentamente, não
tenho pressa pra morrer. Então acho que é assim, ela vai matando
devagarinho, com o veneno dela. Agora está se expandindo lá pro lado de
Santa Maria. Ontem eu vinha no ônibus eu senti o cheiro de enxofre.
Acho que quando ela joga e vai traçando na terra, eu senti ontem não falei
com ninguém, mas eu senti. Mas é um vizinho (a empresa) que não
interessa nem falar dele, mas ele não tá certo (moradora).
.

Os moradores expressam uma grande preocupação em relação ao uso dos
agrotóxicos e do enxofre, usados como meios de expulsão dos habitantes da
Comunidade do Km 69, na perspectiva de serem as próximas “vítimas”. Referem que
das 70 famílias dessa comunidade, somente quatro restaram, as outras venderam suas
terras assombradas com as notícias divulgadas pela empresa “que estava avisando
que o veneno que usavam matava e o enxofre fazia mal”, sendo que cerca de 20
famílias desterritorializadas migraram para a periferia de Limoeiro do Norte e as
outras 36 foram paras as comunidades próximas ou para outras cidades.
“A comunidade foi expulsa da área para dar lugar ao plantio de abacaxi e
que essas crianças que estudam aqui na escola são visivelmente doentes,
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anêmicas e que dá para sentir o cheiro do enxofre na cabeça (nos cabelos)
das crianças. Elas (as crianças) faltam muito às aulas, não tem coragem,
“eles são desbotados”, são fraquinhas (moradora).
“A comunidade sofreu muito, quando foi colocado o enxofre, porque o
vento, ele ‘tava’ doido no dia que eles colocaram o enxofre, então, uma
massa verde que eles colocaram que era o enxofre, então se espalhou no
mutirão todinho (moradora)”.

A relação da comunidade com as empresas também se dá de formas
diferentes, expressando uma certa “cordialidade” com a mineradora, em função de
algumas benesses recebidas para a manutenção da escola, enquanto que a produtora
de abacaxi é vista como a empresa “dos gringos” tendo trazido como vantagem
somente a construção da estrada, além da geração de empregos.
A comunidade alega que a empresa do abacaxi (que tem nove anos na região)
não estabelece qualquer tipo de diálogo com eles. Não toma conhecimento dos
problemas vividos pela comunidade em função de suas atividades e que o único
contato foi com o empregado que veio para “comprar” as terras. Informaram que iam
construir um “paredão” e que não ia afetar a comunidade, como se pudessem ter
controle da natureza e não compreendem como uma empresa que “envenena o
ambiente e as pessoas” pode ter a licença ambiental. Na verdade, o paredão foi uma
cortina vegetal que foi plantada e de nada protegia a comunidade, apenas para
esconder a plantação e dificultar o acesso de estranhos ao local.

“A vantagem eu vou citar logo com a empresa (mineradora) é o emprego.
Pra nós da escola é a melhor amiga, por que nos fornece transporte,
alimentação, dinheiro. Transporte para os professores e alimentação
também. E todo mês ela dá um salário pra escola pra ajudar na escola. A
escola não tinha dinheiro, quando a prefeitura não assumia, material de
limpeza ela fornecia, ajudou a construir as salas, realmente ela só tem nos
ajudado (moradora)”.
“Só sabemos que é nossa vizinha, mas não ajuda em nada. Agora, é
aquela vizinha que já nos prejudicou, tem a história do enxofre, agora está
acontecendo lá pras bandas de Santa Maria, mas é essa vizinha ninguém
vai lá, nem ela vem aqui, sabe?” (morador)

No entanto, há um equívoco em relação às vantagens postas, uma vez que as
empresas recebem incentivos fiscais importantes e isenção de impostos por longos
períodos e, no caso da mineradora, ela assume uma responsabilidade que deveria ser
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do município, mas que é vista como uma boa atitude pelos moradores, que enxergam
o “lado bom” da empresa.
A água para consumo humano que abastece a comunidade, a exemplo das
demais comunidades da Chapada, vem dos canais de irrigação e não recebe qualquer
tratamento ou cuidados especiais para evitar a contaminação. Esse é um aspecto
crítico observado, denunciado por várias comunidades, porém não há nenhuma
intervenção do setor público em relação à resolução deste problema, pois nem a
operadora do sistema de abastecimento realiza as análises conforme determina a
Portaria 518/2004, nem o SUS realiza análises como determina o Programa de
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, por não dispor de
estrutura laboratorial para dar esse suporte, nem faz valer o seu papel de exigir que a
operadora faça as análise em laboratórios de outros estados.
Quanto às condições de saúde, os moradores referiram sentir dor de cabeça e
“tontice” com muita freqüência e que esses “sintomas” são percebidos em todas as
comunidades que são cercadas pela plantação de abacaxi. Dizem que os médicos da
região acham que aumentou o número de casos de intoxicação e de câncer, que “tem
alguma coisa mudando no Apodi”, mas que “não podem falar o que não podem
comprovar”.
Embora esses sintomas sejam a indicação inicial de outras necessidades de
saúde, dada a mudança nos indicadores de morbidade referidos pela ACS e pelos
moradores, nenhuma resposta ecoa do SUS local, que só não se faz ausente pelo
trabalho que é feito pela Agente de Saúde, uma vez que “não tem médicos e a
enfermeira só aparece duas vezes no mês”. Quem necessita de algum tipo de
assistência tem que buscar o Programa Saúde da Família nas localidades, mas eles só
identificam os sintomas como “virose”.
“O atendimento é uma vez por mês pelo PSF lá na escola. É assim, os
médicos que vem pra cá reclamam que não têm onde atender uma
gestante, não tem uma maca, uma cama. Lá no km 60 tem o posto do PSF
todo equipado, com salas para exames. Lá tem atendimento todo dia.”
(moradora).
“Quando aparece algum trabalhador com dificuldade de respirar por estar
trabalhando com agrotóxicos, os médicos orientam o caso para Limoeiro
do Norte e evitam falar no assunto”. (moradora).
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Na comunidade apenas dois moradores trabalham na empresa do abacaxi,
muitos estão na mineradora de cal. Os moradores se comportam como porta-vozes
dos trabalhadores inclusive de outras comunidades, expondo os problemas que eles
vivenciam, seja pela ameaça constante de demissão “por qualquer coisinha”, por
fornecer alimentação somente para os chefes, pelo local inadequado em que os
trabalhadores fazem sua refeição, “sentindo o cheiro de veneno”.

“(...) têm que levar comida feita de madrugada, a comida azeda, você faz
a sua refeição no meio do campo. Você não tem água pra beber se não
levar. Isso o trabalhador de classe mais baixa, na parte dos engenheiros
não é assim. Eu acho que é exploração. A mineradora, ela trata diferente,
ela dá uma hora de descanso. A do abacaxi diz que ela desconta, não tem
descanso. Então eu acho que é exploração.” (moradora).

Um morador da comunidade que é trabalhador da empresa do abacaxi
confirma as informações, reafirmando que as condições de trabalho não são boas,
pois trabalha nove horas por dia nove horas por dia, “pois todo mundo é obrigado a
fazer uma hora-extra todos os dias”. Faz um importante questionamento sobre o uso
de EPI´s, a inadequação quanto ao calor, ao uso da máscara e a possibilidade de
intoxicação pelos venenos:

“Quando o rapaz trabalhava aí e chegava aqui que abria a porta do trator,
ele vinha todo abafado, aí ele não era para abrir a porta. Mas aqui e acolá
ele abria a porta pra conversar e um dia o chefe dele chegou e disse:
Olha não faz isso não por que se um gerente chegar aqui tu vai ser
punido porque não pode abrir a porta. Além de estar todo equipado, não
pode nem abrir a porta do trator. Aí um negócio desse não faz mal à
gente, e nós que estamos aqui?” (trabalhador).

O vínculo com o território é muito forte em alguns moradores, que resistem
mesmo cientes que estão na iminência de serem desterritorializadas. Para eles,
permanecer em suas “terras” tem vários significados: obter a garantia do uso do solo,
da água para irrigação - únicos recursos naturais disponíveis - do lugar de habitação,
além dos sentimentos de pertencimento e solidariedade que estão fortemente
enraizados.
“Mãe” é asmática! Teve de sair daqui da comunidade porque não
pode mais morar na vila... teve que morar sozinha em Limoeiro,
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numa casa alugada, sem poder pagar. Mas eu não saio não! Aqui,
eu plantei a minha vida” (moradora).

No decorrer deste estudo, ao retornarmos à comunidade, observamos a área
de plantio do abacaxi com as mudas arrancadas, sendo removidas da área. O motivo
para a remoção foi o aparecimento de uma praga no abacaxi, conhecida como
Fusarium, que resistiu aos venenos e atacou a plantação, causando o apodrecimento
dos frutos. Foi essa a forma da terra expressar para o homem a insustentabilidade do
modelo de desenvolvimento, cujas marcas da forte degradação são deixadas como
“herança maldita” do uso contínuo de agrotóxicos, gerando resistência das pragas e
impondo novos riscos às comunidades expostas.
Após a retirada de todo o abacaxi que havia sido plantado, a terra ficou de
“pousio”, pois não mais tinha capacidade de produzir, estava mostrando sinais de
esgotamento e de incapacidade de degradar tanto veneno, se tornou enferma pela
ação do homem em busca de “forçá-la” a produzir. Enquanto isso, a comunidade
agradece, embora não possa “respirar aliviada” pela poeira da produção de cal, mas
pelo menos está livre de venenos. Talvez, por menos tempo do que pudesse crer, pois
logo a empresa decidiu que plantará banana e certamente, outros venenos virão.

6.2 A COMUNIDADE DE TOMÉ
A comunidade de Tomé é a mais estruturada da Chapada e ocupa a condição
de Distrito, com cerca de 550 famílias e 1.797 habitantes. Limita-se com as
comunidades de Macacos, Cercado do Meio, Carnaúbas e Lagoa da Casca. Um fato
peculiar é que o distrito ocupa dois municípios: o de Quixeré e o de Limoeiro do
Norte16.

16

Pedindo o fim de uma epidemia de meningite e tosse braba que assolava a população, o

padre de Quixeré, Monsenhor Oliveira prometeu construir uma igreja no município. Como
agradecimento à graça alcançada, uma igreja foi construída equivocadamente no território de
Limoeiro do Norte. Constado o engano, o Monsenhor solicitou ao poder público que a localização
geográfica fosse alterada, passando a pertencer a Quixeré, ficando a igreja como linha divisória entre

142

“Quando ele (o padre) levantou a igreja, que terminou a igreja disseram:
‘padre, o senhor levantou no lugar errado, o senhor construiu no território
de Limoeiro’ mas era na época que um só deputado mandava em tudo e
disse:‘não padre, pode ficar tranqüilo que sua igreja é em Quixeré”,
mandou construir um piquete e disse – da igreja pra lá é Quixeré e prá cá
é Limoeiro- aí ficou, mas não era nada oficial. Só que há dois anos o
IBGE veio e determinou que tudo é território de Limoeiro (Líder
Comunitário).

Com a expansão do povoamento, foi desenvolvida agricultura de sequeiro,
criação de animais e extração de madeira para queima em caieiras e cerâmicas.
Plantava-se milho, feijão, algodão e cajueiro e na criação de animais, destacavam-se
os ovinos e suínos.
O distrito está cercado pelas plantações de banana e tem sido marcado pelas
conseqüências das pulverizações aéreas de agrotóxicos que ocorrem até cinco vezes
por ano. Possui uma organização comunitária que o diferencia das demais
comunidades e abraça a luta em defesa de melhores condições de vida para a
população. Nos últimos anos, Tomé tem sido o palco das mais importantes
manifestações da comunidade da Chapada contra o uso abusivo de agrotóxicos na
região.
A primeira associação comunitária foi fundada em 2002 por pequenos
produtores que foram expropriados do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi e se
organizaram com outros movimentos sociais da região, unindo 80 famílias de
produtores, cujo objetivo maior era reivindicar o retorno à terra junto ao poder
político. Nasce assim a Associação dos Ex-Irrigantes do Projeto Jaguaribe-Apodi –
AIJA. A Associação cresce, toma dimensões importantes ao levantar o problema da
contaminação da água utilizada para consumos humano, além da luta pela terra e se
desmembra em outras associações, ficando a nova Associação dos Desapropriados
Trabalhadores Rurais Sem Terra com 60 famílias tendo como Presidente o Líder
ambientalista José Maria Filho, conhecido como Zé Maria do Tomé, e as demais
distribuídas na Associação dos Agricultores Rurais do Km 60 a Associação de

os dois municípios. Entretanto, há alguns anos atrás houve demarcação das terras e o IBGE
considerou a igreja como parte do município de Limoeiro do Norte.
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Cabeça Preta. O intuito de criar novas associações era facilitar o acesso à terra,
principalmente através do programa do crédito fundiário, para produzir mamão,
goiaba e banana.
“Vamos dar prioridade às culturas que agridam menos o ambiente. Se
pode produzir banana, goiaba e mamão sem poluir tanto. (...) A
responsabilidade técnica da associação é da EMATERCE (...), mas dentro
do nosso grupo tem técnico agrícola, a gente sabe o que contamina, o que
não pode ser usado, se um técnico deles vier falar a gente diz não, aqui dá
errado”. (membro da AIJA).

A comunidade é reconhecida pela participação em eventos que envolvem a
temática ambiental. O Pré-Grito dos Excluídos aconteceu em Tomé como expressão
da luta pela água potável, envolvendo as escolas públicas, a igreja, a comunidade e
associações comunitárias (FIGURA 12). De modo organizado, alunos carregavam
cartazes informando sobre os agrotóxicos na cadeia alimentar, as conseqüências para
a saúde e o ambiente, usando máscaras como simbologia da poluição atmosférica a
que estão reféns.

Figura 12- Manifestação do Pré-Grito dos Excluídos em Tomé, 2009.

A manifestação simbólica, permeada de representações dos sentidos do viver
no lugar, da relação de respeito com a terra e o cuidado com a saúde congregou a
comunidade em torno do “muro das lamentações”, retratando o cenário de
desigualdade vivido em função da contaminação da água por agrotóxicos (FIGURA
13).
O muro foi pintado coletivamente na rua principal do distrito expressando a
resistência da comunidade na luta pela justiça ambiental, representando a poluição
ambiental, degradação do meio ambiente, água inadequada para consumo, violência,
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exploração do solo, doenças, excesso de agrotóxicos, desigualdade social, exploração
no trabalho, greve, drogas, prostituição, alcoolismo, desmatamento entre os
principais problemas enfrentados pela população com a chegada das empresas do
agronegócio.

Figura 13 – Foto do “Muro das Lamentações”, no Distrito de Tomé, 2009.

Apontando a possibilidade de um futuro melhor com as soluções possíveis
em uma “Árvore dos Sonhos”, a comunidade expressa o respeito à natureza, pedindo
paz, saúde, ambiente saudável, água de qualidade, igualdade, cooperação, adubação
orgânica, segurança, mais educação, consciência, frutas sem agrotóxicos, respiração
saudável, como as próximas conquistas da luta (FIGURA 14).
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Figura 14 – Foto da “Árvore dos Sonhos”, no Distrito de Tomé, 2009.

Esse ato culminou com um café coletivamente organizado pelos moradores,
com alimentos produzidos pela comunidade de forma saudável, representando a
possibilidade de produzir sem agrotóxicos e a importância da agricultura familiar,
mesmo com a pressão do agronegócio (FIGURAS 15 e 16).
Figura 15 – Plantações de banana

Figura 16 – Café comunitário em

próximas das casas em Tomé.

Tomé.
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Especialmente preocupados em relação à água que consomem, os moradores
pressionam o Ministério Público pela cobrança junto aos órgãos ambientais do
monitoramento da água para identificação dos agrotóxicos. Como resultado dessa
reinvidicação, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente realizou em agosto de
2009, inspeção técnica nos reservatórios de abastecimento em cumprimento à
solicitação da 2ª promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte. Foram colhidas
amostras de água para análise microbiológica e físico-química da água, porém a
SEMACE não dispõe de equipamentos para a detecção da presença de agrotóxicos,
segundo informa em seu relatório técnico:
- Existem mais de 600 diferentes pesticidas utilizados na agricultura (...)
como o produto em spray possui partículas de vários tamanhos, a influência dos
ventos não pode ser evitada e o aerossol de pesticidas carregado pelo vento pode
atingir diretamente as águas superficiais.
- Conforme Relatório Final do Plano de Gestão Participativa dos Aquíferos
da Bacia Potiguar, realizado pela COGERH em 2008, constatou-se a presença do
agrotóxico Diazinona em água subterrânea do distrito de Tomé. Vale ressaltar que
essa substância é classificada pela ANVISA como altamente tóxica e a mesma
apresenta menor dose diária admissível por dia.
- Para qualificação das águas em termos de agrotóxicos, informamos que esta
Autarquia ainda não realiza este tipo de análise, contudo estamos aguardando a
instalação do equipamento (cromatógrafo a gás) para atender a essas demandas.
- Alguns pesticidas são difíceis de serem quantificados e também de serem
retirados durante o tratamento de água. Muitas vezes, só se consegue retirá-los por
meio de tratamentos complexos e caros, como a filtração em membranas.
Dessa forma, materializa-se a vulnerabilidade da comunidade atestando-se a
incapacidade do órgão ambiental em realizar o monitoramento ambiental, embora
continue emitindo as licenças ambientais e permitindo a implantação de empresas
potencialmente degradadoras.
A tensão se fortalece com divulgação de estudo pela Companhia de Gestão de
Recursos Hídricos em outubro de 2009, logo em seguida à inspeção realizada pela
SEMACE, mostrando a contaminação de aqüíferos subterrâneos por agrotóxicos,
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evidenciando novo contexto de risco em águas que supostamente estariam
“protegidas” pelo solo.
“Nós bebe a água do perímetro irrigado, uma água que não foi feita para o
consumo humano, ela tem um percurso de 14km de canal de céu aberto,
se arrastando de lá pra cá trazendo cachorro morto, veneno que jogam,
avião pulverizando caindo veneno dentro, nós ‘tamo’ bebendo água da
última piscina que tudo só vem pra final e a adutora toda de ferro, toda
sucateada” (Zé Maria, líder ambientalista).

A comunidade não se posiciona “contra o agronegócio”, o que querem é o
respeito ao pequeno produtor, querem parceria pois defendem a importância do
pequeno produtor para a economia local relatando que “ o agronegócio exporta tudo,
o que é comercializado aqui vem do pequeno produtor”. Porém, referem o problema
da contaminação dos funcionários das empresas do agronegócio e comunidade pelo
excesso de uso de agrotóxicos, além de denunciarem o “trabalho escravo”.
“Na empresa (multinacional) é um trabalho semi-escravo, ela contamina
os funcionários e o sindicato faz vista grossa. Ela tem um médico lá que
manda o ‘cabra’ trabalhar envenenado. (...) o excesso de agrotóxico na
região tá contaminando tudo” (membro da AIJA).
“(...) a gente pode considerar que a maioria dos que adoece, no mínimo
está contaminado com agrotóxico, mas não tem como o médico dizer que
foi da água” (Zé Maria, líder ambientalista).
“Nós não tem nada contra o agronegócio, mas nós queremos que respeite.
O agronegócio é até bom pra nós que gera emprego, traz algum beneficio
para nossa comunidade. Mas o pessoal tá plantando com venenos
gravíssimos em cima de nós porque o vento traz (Zé Maria, líder
ambientalista).

As comunidades lutam pela proibição da pulverização aérea no cultivo da
banana, tendo na figura do Líder Zé Maria o seu maior defensor, conseguindo a
aprovação pela Câmara dos Vereadores. Mas em 2010, após o assassinato do líder Zé
Maria, a Lei é revogada pelo Prefeito de Limoeiro, após ser derrotada em audiência
pelos vereadores.
A comunidade vive outro contexto de risco, delineado pelo componente
político e social mediado pelo capital, que impõe novos modos de vida à
comunidade, sem considerar sua cultura, sua luta e seus anseios.
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6.3 A COMUNIDADE DE CABEÇA PRETA

A comunidade de Cabeça Preta, após a instalação das empresas do
agronegócio, também ficou em situação de contigüidade com as áreas de cultivo
sendo atingida pelas pulverizações aéreas nos plantios de banana, através da
contaminação do ar, do solo e da água que serve a esta comunidade, proveniente dos
canais construídos no perímetro irrigado.
Existem duas versões para a origem desse povoamento que dista 20 Km da
sede de Limoeiro do Norte. A primeira relata sobre a existência de um “toco
queimado” na ladeira antiga, que era utilizado pela comunidade para pegar água a
partir de roladeiras. A segunda versão diz que o tronco queimado, de longe,
assemelhava-se ao formato de uma cabeça, daí o nome Cabeça Preta, local do início
do povoamento. As primeiras famílias chegadas plantavam milho, feijão e algodão,
essencialmente para a subsistência. No início da ocupação da área, a água utilizada
advinha de cacimbas e do rio Jaguaribe que passa logo no sopé da chapada, mas
também compravam água de um carro “que trazia do rio”, segundo uma moradora.
Até o ano de 1989, a comunidade abrigava 73 famílias e atualmente conta
com aproximadamente 230 famílias cadastradas no PSF, e média de 1.350 pessoas.
O crescimento populacional intensificou-se principalmente a partir da década
de 1990, pela chegada de migrantes que atraídos pela possibilidade de emprego nas
empresas ali instaladas, se apropriavam das terras consideradas devolutas.

“O motivo foi esse, devido ao projeto irrigado” (Agente de Saúde).
“Por causa que lá em Tabuleiro a gente não tinha terra pra plantar, era
alugada, pagava a renda de cinco um, quatro um. A gente não tinha
condição. Porque primeiramente o que dava mais lucro prá gente era o
algodão e hoje a gente não pode mais plantar porque o bicudo acaba. E
feijão quando colhe não tem valor, pra comprar é caro, mas quando a
gente tem dentro e casa prá vender não vale quase nada. Quando a gente
terminava não ficava com nada, era só pra pagar conta, e aqui tem
emprego” (morador).
“Não, tem documento da terra, não. Não tem porque sinceramente aqui
todo mundo sabe que foi a gente que construiu. Aqui não tem essa
história de porquê eu tenha mais, tomar ali de quem tem menos não. De
jeito nenhum, cada um faça por si que Deus faça por todos” (morador).
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A maioria dos trabalhadores que residem na comunidade é de funcionários
das diversas empresas da fruticultura irrigada ou da Fazenda Piamarta e quando estão
sem função, atuam como diaristas no projeto de irrigação. Referem ter muito
emprego, mas tocam na dificuldade da relação de trabalho com a multinacional
“Aqui só não trabalha quem não quer... Agora é essas empresas, isso tem
empregado muita gente. Nessa (multinacional) o povo não acha bom por
que sai às cinco horas da manhã, tem que levar já o almoço feito pra ir
comer 11horas frio, o povo se queixa que ela era pra ter um restaurante,
tem muita gente, gente que quando vai comer, o comer já ta é azedo”
(morador da comunidade).
“Quem não é empregado nas firmas, trabalha na irrigação pela diária. Na
diária os trabalhadores recebem uma quantia que varia entre 18 a 25 reais
(Agente de Saúde).

O aumento da oferta de empregos nas empresas do agronegócio não traz
importantes reflexos na melhoria das condições de vida da comunidade. Os
moradores da comunidade que ainda possuem lote no perímetro irrigado sentem a
pressão dos grandes produtores como ameaça à agricultura familiar, dada a
diminuição da renda por não terem condições financeiras para competir, nem
tampouco de adotar as sofisticadas tecnologias de produção que caracterizam as
empresas do agronegócio na região.
“A agricultura (familiar) aqui tá tudo acabada por causa desse projeto
Jaguaribe-Apodi. Na verdade uma parte melhorou e outra fez foi piorar.
Naquela época era trabalho demais, mas era nosso” (morador).

A comunidade apresenta três problemas principais, que consideram interferir
na sua vida e na saúde: a falta de saneamento ambiental, pois a comunidade fica
alagada no inverno comprometendo a água de beber, o forte odor produzido pelas
pocilgas da Escola Técnica Piamarta e o cheiro forte da ‘expurgação’ de agrotóxicos
na área de plantação de banana.
A precária condição de saneamento é apontada como causa principal das
verminoses, pela falta de potabilidade da água para consumo humano, que também é
abastecida pelo canal de irrigação. O odor forte que vem das pocilgas também é
reclamado como causa das dores de cabeça:
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“É insuportável, o cheiro constante de lama de porco. É uma coisa séria!
Cheiro forte demais. Uma podridão...só vocês vendo mesmo” (Agente de
saúde).

A exposição aos venenos, principalmente quando ocorre a pulverização aérea
é apontada como principal causa da dor de cabeça pela maioria dos moradores.
“Eu fui no ‘dotô’. Ele disse que o negócio é eu sair de onde tem veneno,
só isso. Uma vez eu ‘tava’ sentindo mal, eu ‘tava’ assim ‘meia’ tonta, aí
eu fui lá e a enfermeira lá no hospital disse: isso é assim mesmo”
(moradora).
“Tem um avião que passa por aqui expurgando e o veneno chega na
comunidade” (Agente de saúde).
“Na hora que eu sinto ‘catinga’ eu sinto de novo, a mesma coisa. Tanto
faz ser lá, como aqui. Só que aqui, graças a Deus não é direto, mas eu não
me dou de jeito nenhum com a ‘catinga’ do veneno” (moradora).
“Dá um negócio na minha garganta, uma ardência. É tanto que meu
marido ainda trabalha porque a gente precisa mesmo, mas não era nem
pra ele trabalhar mais não. Graças a Deus, ele não sente nada não. Eu é
quem sinto. Quando ele entra com as roupa fedendo eu sinto logo. Ele
trabalha com a bomba nas costas” (moradora).

Na percepção dos moradores, o veneno vem sendo um dos maiores agressores
na saúde dos habitantes da comunidade, tanto pelas empresas, quanto pela falta de
cuidado dos aplicadores. Um agricultor comentou sobre as intoxicações de
trabalhadores que não usam equipamentos apropriados como luvas, macacões e
máscaras.
“Aqui tem gente que se queixa do veneno também, mas isso é para quem
não se cuida. No meu terreno, lá eu cheguei um dia e eles estavam
pulverizando um milho dessa altura assim, aí... só foi terminar com as
mãos sujas de veneno e foi fazer um cigarro. Teve outro que disse: “eu
‘tou’ todo molhado de veneno, vou mais não” e foi embora. Olhe, quando
nós começamos esse projeto aqui, nós fomos uma viagem a Petrolina, lá
ver os projetos, aí teve lá uma explicação como é que trabalhava com
isso. É máscara, é bota, é luva, é macacão e tudo mais. Quem veste isso
aqui? Nenhum! Problema sério...” (morador).

O discurso dos trabalhadores das empresas é outro. Novamente afloram as
dificuldades que os trabalhadores encontram no ambiente de trabalho, as pressões
que sofrem, as doenças que passaram a ter, com a consciência que esse emprego
interfere na sua condição de saúde, a qualidade do alimento que comem. Quando
recorrem ao médico da empresa, este se nega a atestar que o trabalhador está doente.

