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na madrugada e na maioria das vezes ter que comê-lo azedo, pois a empresa não
fornece alimentação e as condições do refeitório são precárias. O trabalhador faz sua
refeição comumente no meio dos plantios, em áreas onde venenos foram aplicados,
dada a distância entre o local de trabalho e o refeitório de campo.
“É outra coisa que eu acho muito chata, é a comida da gente que fica
exposta ao sol, levando sol, poeira, aquelas coisas. Porque não tem um
canto reservado pra gente ficar. Nós ‘faz’ a comida quatro horas da
manhã e leva.”

A propósito dos refeitórios da empresa do abacaxi, observamos in loco as
construções em alvenaria com as laterais abertas, propiciando a incidência solar no
interior, além da entrada de sujidades e vetores. Dispõe apenas de um bebedouro em
condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, sem mesas de apoio para a alimentação
e lavatórios que propiciassem o acesso a mecanismos de higienização das mãos antes
das refeições (FIGURAS 28 e 29).
Figura 28 - Refeitório de campo da
Empresa do abacaxi.

Figura 29 - Bebedouro no interior do refeitório de campo da empresa do abacaxi.

A pulverização aérea é outro aspecto muito presente nos discursos que expõe
os trabalhadores e a comunidade. A presença dos venenos na água dos canais que
abastecem a população causa revolta nos trabalhadores, que vêem as suas vidas
ameaçadas em função da ganância das empresas em produzir cada vez mais, só
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visando o lucro, envenenando o ambiente e deixando as marcas nas vidas das
populações.
“Pois é o avião vinha pulverizar aqui passava por cima de tudo, deixava
tudo coberto de veneno e ía embora com o bolso cheio de dinheiro, ficava
todo mundo envenenado aqui, ía embora e nunca ninguém fez nada pra
evitar isso. Então é uma coisa que todos nós ‘tem’ que lutar. Eu digo é
muito ‘pras’ pessoas que nós somos filhos da terra e nós não ‘pode’ viver
numa situação dessas, bebendo água envenenada”.

A existência de um serviço médico na empresa não significa que os
trabalhadores tenham atendimento às suas necessidades de saúde, pois geralmente só
está presente a enfermeira e “o médico é da empresa e não do trabalhador”, o que faz
com que sempre oriente a volta às atividades, sem considerar a gravidade de
exposição aos agrotóxicos e fertilizantes. As queixas dos trabalhadores são
minimizadas e quando da ocorrência de acidentes, raramente a CAT é emitida. Os
exames laboratoriais de rotina são feitos, porém é negado o direito ao acesso do
resultado ao trabalhador. Atesta-se o descumprimento da Norma Regulamentadora NR 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, que determina que o exame do paciente
deve incluir : a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico
e mental; b) exames complementares, realizados de acordo com os termos
específicos nesta NR e seus anexos.
“(...) o médico de lá não dá atestado. Se você for pro médico de lá (da
empresa), com dez minutos você volta pra empresa pra trabalhar,
entendeu? Pronto, é isso. Com dez minutos volta e acabou-se. É isso!”
“Era pra ter médico todo dia. Era pra ter médico disponível lá pra atender
a pessoa. A gente não sabe qual o período que a pessoa vai adoecer, se é
hoje, se é amanhã. Porque no meio de tanta gente, adoece gente todo dia.”
“(...) exame médico eles chega a tirar o exame de sangue, e pronto, eles
‘num’ te dão nem a cópia, pelo menos uma guiazinha, eu falo: rapaz
porque ele ‘num’ dão um parecer a gente? Aí eles dizem, é ordem da
empresa, na empresa ‘num’ pode dá nada aqui não, tudo bem!”

As reclamações sobre as necessidades de saúde extrapolam o serviço da
empresa e alcançam o SUS, que na visão dos trabalhadores, é uma “negação”. É
também uma negação do direito à saúde, cujo atendimento sempre deixa a desejar.
Os discursos são recorrentes quando tratam da negação do atestado médico pelo
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profissional que o atendeu, contribuindo para a ocorrência de descontos indevidos
nos salários.
“A questão é quando nós vamos pro médico, a questão da medicina
também, que é uma negação pra quem trabalha na empresa, perdoe eu
dizer isso. É uma negação, se a gente vem pra cá pro SESP (hospital do
SUS) doente, o médico manda ir lá pro médico da empresa, a gente fica
rodando, rodando, não pra qual é o médico que vai? Às vezes a gente
pergunta, às vezes a gente tem até raiva e pergunta: doutor me diga uma
coisa, o senhor trabalha pra empresa ou é pro governo?”.
“Se você chega lá no SESP (hospital do SUS) como eu cheguei, me
mandaram deitar lá numa cama, a doutora lá bruta, bruta mesmo, parece
que estava estressada, não sei o que ela tinha, tomei uma injeção e quando
fui pedir o atestado ela disse que não dava. Primeiro perguntou aonde eu
trabalhava”.
“Na empresa não é fácil ser atendido, se você vem para o PSF também
não é fácil, quando é atendido você não recebe o atestado, quer dizer que
aquele dia (de trabalho) você já perdeu e no final do mês vem um
desconto enorme”.

Nos discursos afloram a dificuldade de acesso aos serviços de saúde do SUS e
a forma indelicada como são tratados pelos profissionais da rede pública, quando
conseguem atendimento. As falas expressam a frágil atuação do sistema de saúde
local no que concerne às ações de saúde do trabalhador e da saúde ambiental na
atenção básica, que deveria ser a porta de entrada para o SUS, mas sequer dispõe de
profissionais que estabeleça o nexo causal entre os agravos sobre a saúde dos
trabalhadores e os agrotóxicos aos quais estão expostos.
As péssimas condições e relações de trabalho levaram os trabalhadores a
deflagrarem uma greve em agosto de 2008, sendo iniciada a paralisação pelos setores
de colheita e empacotadeira, considerados os mais importantes da empresa
multinacional do abacaxi, constituindo-se em um fato inédito na região. As
reivindicações eram por melhores condições de trabalho, cesta básica de alimentos, e
melhores condições do refeitório.
A greve durou dez dias e embora tenha sido um marco na luta trabalhadora da
região, os trabalhadores conseguiram somente a cesta básica de alimentos “de
péssima qualidade”. No entanto, cessada a greve, a empresa promoveu uma demissão
em massa dos trabalhadores, que denunciaram o ocorrido à Procuradoria Regional do
Trabalho que exigiu a readmissão junto à empresa. Esse fato ocorreu quando
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realizávamos uma das atividades da pesquisa, o “Seminário Agrotóxicos no Vale:
Novos Ares e Desafios para a Ação Pública”, oportunidade em que vários
trabalhadores fizeram uso da palavra, romperam seus medos e publicizaram seus
sofrimentos durante a jornada na empresa.

“A questão da paralisação que houve lá na semana passada, o gerente fez
uma reunião com nós na sexta feira logo, nós das aplicações, ele disse que
a empresa teve um prejuízo de ‘cinco milhão’, aí nós ‘peguemos e
falemos’: e o que ela ganha às nossas custas aqui dentro, onde é que tá?
O que nós ‘sacrifiquemos’ a nossa vida, aonde é que tá? Vão contar o
prejuízo que ela teve agora, mas não vão olhar pelo sofrimento que nós
passamos aqui todo dia”.

Alegando a ocorrência de uma praga na plantação de abacaxi, a empresa
demite por justa causa cerca de 600 trabalhadores. Apesar de boa parte da plantação
de abacaxi ter sido destruída pelo fusarium, o que o espelho não reflete é que, o real
motivo das demissões foi a queda do preço do abacaxi no mercado externo devido à
crise financeira, levando a empresa a optar pelo cultivo da banana e, posteriormente,
fechar a unidade produtora do melão.
O trabalho nas empresas do agronegócio representa no dizer de THOMPSON
(1995, p.199) um campo de forças assimétrico, em que os atores sociais acessam
recursos e oportunidades de modo profundamente desigual. Nas palavras do autor,
“quando as relações de poder estabelecidas são sistematicamente assimétricas, então
a situação pode ser descrita como de dominação”, como é o caso dos trabalhadores
dominados pela força das empresas do agronegócio.
Porém, os trabalhadores são incansáveis em suas lutas e embora “vendam a
sua força de trabalho”, não se acomodam com a situação de desigualdade a que são
submetidos e vislumbram melhores dias, com um emprego “decente”.
“(...) a coisa mais errada que eu acho é a pessoa se acomodar. Porque a
empresa faz errado, nunca, ninguém deve se acomodar, porque você sabe
que o grande engole os pequenos, tem aquele dizer. Aí vem a história, se
você se acomodar, ela vai fazer cada vez coisa mais pior.”
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As situações impostas pela modernidade agrícola forjam diferentes cenários
de exposição a riscos nos distintos segmentos estudados, quer seja pelo processo de
trabalho ou pelas transformações nos modos de vida, ampliando a vulnerabilidade
dos trabalhadores e comunidades.
A compreensão das singularidades de cada segmento desse estudo é
fundamental para superar a tradicional visão de que os riscos são previsíveis e,
portanto, controláveis. Diante das transformações que ocorrem nos territórios e na
natureza dos riscos, tornam-se cada vez mais sistêmicos e globalizados na sociedade
moderna tecnificada, como nos ensina SPINK (2001).
Os trabalhadores do agronegócio lidam com volumes elevados de
agrotóxicos, com grande diversidade de princípios ativos aplicados em extensas áreas
de monocultivos, embora sejam substâncias com formulações mais sofisticadas, dado
o poder de compra das empresas e o conhecimento científico agregado nos processos
de produção tanto por profissionais formados nas universidades com a perspectiva
hegemônica, como de instituições como a Embrapa. Mesmo tendo acesso às
informações técnicas sobre os produtos e a mecanismos de prevenção dos riscos,
estes não são suficientes para minimizar a exposição, uma vez que as empresas
cumprem minimamente a legislação trabalhista ao disponibilizar EPI, mas não os
repõem quando necessário, sendo tal prática comum somente quando da presença de
fiscalização. Os trabalhadores expõem-se continuamente a múltiplas substâncias,
dada a condição de subordinação à qual são submetidos para a garantia do emprego
na empresa, sendo ameaçados de demissão caso se neguem a aceitar as condições de
trabalho impostas.
Já os pequenos produtores, dispõem de áreas menores com policultivos de
frutas e grãos. Tem pouco acesso às informações e à assistência técnica para a
escolha dos agrotóxicos, o que favorece a compra induzida pelos vendedores das
lojas, cuja indicação errônea acarreta também em perdas da produção. Diante dos
parcos recursos precisam optar pela compra do agrotóxico ou do equipamento de
proteção individual, preferindo na maioria das vezes o primeiro. A utilização de
venenos é percebida como a expressão simbólica de “não ser engolido pelos
grandes”, sobretudo pela necessidade de combater as pragas que são oriundas das
áreas de monocultivos, garantindo a sua produção para subsistência da família.
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Portanto, não desenvolvem estratégias simbólicas defensivas de que os agrotóxicos
façam mal à saúde uma vez que usam em menores quantidades dos produtos. A baixa
escolaridade dificulta a compreensão dos perigos expostos nos rótulos dos
agrotóxicos, bem como das indicações sobre dosagens, formas de aplicação,
acentuando a exposição aos riscos de intoxicação. Não dispõem de recursos para
providenciar a destinação adequada das embalagens, transportando-as até à loja,
onde são freqüentemente recusadas pelo comerciante.
Embora represente a permanência da cultura camponesa e a produção de
alimentos livres de agrotóxicos, o segmento da resistência é carente de assistência
técnica dos órgãos governamentais, e tem a sua cultura e permanência na terra
ameaçadas pela expansão de projetos públicos de irrigação, que tensionam a
desapropriação das áreas de policultivos para a implantação de empresas do
agronegócio. No caso dos assentamentos de reforma agrária, o uso de agrotóxicos é
limitado pelo próprio custo dos produtos, que se tornam pouco acessíveis a estes
agricultores. Há também um trabalho que se inicia de transição para a agroecologia,
construindo consciência sobre os perigos.
Dessa forma, os desafios a serem superados para a melhoria das condições de
trabalho e de vida dos trabalhadores e comunidades que habitam no entorno das
empresas do agronegócio, exigem ações consistentes e planejadas de forma a levar
em conta as especificidades de cada segmento, com vistas a reduzir as desigualdades
e a vulnerabilidade em territórios transformados e dominados pelo agronegócio e
resgatar a condição cidadã dos trabalhadores e comunidades.
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8.

DIMENSÃO

SOCIOAMBIENTAL

EM

ÁREA

DE

AGRONEGÓCIO: A COMPLEXA TEIA DE RISCOS,
INCERTEZAS E VULNERABILIDADES

T er r a, “t ão ” te ma lt r at a n d o p o r d i n he ir o ,
T ú q u e é s a na ve n o s sa i r mã.
B eto G u ed e s

A realização de estudo ambiental em situação complexa, envolvendo uma teia
de componentes químicos utilizados pelo agronegócio da fruticultura irrigada, com
distintas condições de exposição, diante de lacunas importantes do conhecimento
sobre metodologias para a avaliação do impacto dessas substâncias sobre a saúde
humana e ambiental se constituiu em grande desafio. A proposta de trabalhar com o
modelo DRASTIC, foi se mostrando inviável e distante do cenário do campo do
estudo. Além das limitações do modelo para a realidade da pesquisa frente às
características da região, foi necessário considerar que boa parte da população está
exposta a contaminação por águas superficiais, principalmente advindas dos canais
de irrigação utilizadas por comunidades afetadas pela expansão das áreas irrigadas
pelo agronegócio e ainda, pelo ar, devido à prática da pulverização aérea nos cultivos
de banana.
Era preciso traçar caminhos embasados no saber científico para comprovar o
que o campo empírico nos revelava, que agrotóxicos eram usados em larga escala
atingindo populações para além dos trabalhadores diretamente envolvidos com a
aplicação, ampliando a vulnerabilidade da população. A aproximação do saber
popular iluminou a compreensão do contexto da exposição, dos efeitos nocivos e dos
riscos envolvidos e os ajustes metodológicos foram feitos considerando a
necessidade de compreender a caracterização socioambiental do uso de agrotóxicos
na região, determinada pela dinâmica ou fluxo dos produtos, suas rotas de poluição,
tipo de poluição, princípios ativos, época ou período do ano em que são usados.
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Essas informações nortearam a análise ambiental de resíduos de agrotóxicos
nos diversos compartimentos ambientais estudados, contribuindo para que as tantas
evidências pudessem à luz da ciência ser comprovadas, considerando a indissociável
relação homem-ambiente-trabalho-saúde.
Dessa forma esse capítulo contemplará o acompanhamento da pulverização
aérea da banana e a “descoberta” de uma empresa de reciclagem de resíduos do
agronegócio, a análise do Plano de Monitoramento das Águas Subterrâneas da Bacia
Potiguar realizado pela COGERH, os resultados das análises para identificação de
agrotóxicos em amostras de água colhidas na Chapada do Apodi e a Oficina de
Mapeamento de Vulnerabilidades realizada com as Comunidades da Chapada e
Lagoa dos Cavalos. Entendemos a importância da congruência de saberes para o
entendimento do “todo”, da complexa teia de incertezas que envolve o agronegócio
tendo como pano de fundo a modernização agrícola, cujas interfaces e
complementariedade convergem para a junção das partes, fundamental para desvelar
os problemas vividos pelas comunidades.

8.1 HÁ UM “CHUVISCO” NA CHAPADA: A CHUVA DE
AGROTÓXICOS E AS IMPLICAÇÕES PARA AS COMUNIDADES

As aplicações de agrotóxicos na monocultura da banana na região da Chapada
do Apodi são feitas por meio de pulverização por aviões agrícolas. Além de
atingirem as pragas, no caso a Sigatoka-amarela, atingem diretamente os
trabalhadores, as comunidades e os solos, as águas e o ar. A Sigatoka-amarela é uma
doença endêmica, com picos durante o período chuvoso no Brasil. É causada pelo
fungo Mycosphaerella musicola Leach, que, ao infectar as folhas, provoca a morte
prematura das mesmas, ocasionando a diminuição do fruto e perdas de até 50% da
produção. A utilização da pulverização aérea é de interesse de empresários do
agronegócio, em função dos lucros que podem ter (FIGURA 30).
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Figura 30 – Folha da bananeira com Sigatoka-Amarela.

Em Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal de Limoeiro do
Norte que tratou sobre a pulverização aérea20, o gerente de uma das empresas do
agronegócio informou que trabalha com 36 pequenos e médios produtores a quem
denomina de “parceiros” e envolve 2.360 com empregos diretos devido à
bananicultura. Em 2.950ha de banana plantados na Chapada do Apodi são
produzidas cerca de 103.250 toneladas por ano com o faturamento em torno de
R$61.950 milhões de reais. A proibição da pulverização aérea repercutiria em
redução de 50% da produção da Empresa, equivalente a perda de 15.000kg
banana/ha e um prejuízo de cerca de R$ 22.125 milhões de reais. Os cálculos e as
perdas financeiras ocupam o primeiro lugar em ordem de prioridade nas resoluções
das condutas adotadas em detrimento à saúde dos trabalhadores, da população e do
ambiente.
Convém observar que o cultivo da banana, além da pulverização aérea conta
com um aporte considerável de venenos aplicados diretamente nos caules, mas que
esse controle só funciona para pequenas áreas, o que os faz optar pela pulverização,
pois reduz o tempo de aplicação, é controlado por GPS. Porém, nessa relação custobenefício, a saúde ambiental, dos trabalhadores e da comunidade não é considerada.
As pulverizações acontecem como uma rotina e vem se intensificando na
medida em que as áreas de plantio do fruto são ampliadas. Afeta de maneira perversa
a comunidade, tornando-se refém das pulverizações sendo por muitas vezes atingida
diretamente, sendo o principal motivo das queixas pelos moradores, que referem
20

Realizada em 12 de maio de 2010 no Auditório da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos,
para discutir a Lei Municipal que proibia a pulverização aérea no município.
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sintomas característicos da exposição à venenos, principalmente cefaléias, vômitos,
náuseas e alergias, além de relatos sobre a morte de animais, de galinhas, pássaros e
peixes sempre que a chuva de venenos acontece.
Tivemos a oportunidade de presenciar um desses momentos e sentir na pele o
que é vivenciado pelas pessoas, observando a proximidade das plantações das casas e
dos canais que abastecem as comunidades, sentindo o cheiro do veneno, e correndo
riscos em entranhar no meio dos plantios em busca de visualizar o avião e
documentar esse fato.
Essa atividade foi denominada de “Expedição Pulvar” e envolveu um grupo
expressivo de participantes, com uma série de ações realizadas em fevereiro de 2009.
A articulação foi feita com as lideranças das comunidades e com o MST, a Cáritas e
religiosos que atuam nesses lugares. A informação é que área a ser pulverizada
naquele dia era o Cercado do Meio, vizinha ao Tomé.
Ao chegarmos em Cercado do Meio, vimos que o local fica entre
enormes plantações de banana e realmente estão “cercados no meio”, sem chances de
escapar da pulverização aérea. Era evidente a vulnerabilidade da população frente
aos riscos das intoxicações por agrotóxicos (FIGURA 31).
Figura 31 - Proximidade da plantação com as residências em Cercado do
Meio.

Conversamos com uma Agente de Saúde, que referiu se preocupar com “o
veneno na comida, que traz doenças, já não se tem mais a vida longa do passado”.
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Ela reside entre dois grandes plantios, que juntos somam “quase 100 km de banana”
e afirma que ainda não se pulverizou lá neste ano – “acha que eles estão voando para
o rumo da Lagoinha”. Quanto às repercussões sobre a saúde e a existência de queixas
dos moradores, responde que “se está acontecendo, as pessoas não estão dando fé...”.
Observamos que essa comunidade se constitui em mais um reservatório de
força de trabalho a serviço dos proprietários, principalmente os fruticultores,
contudo, essa relação está encoberta por outras formas de relações sociais presentes e
aparentes em Cercado do Meio. A fala da ACS nos alertou para outro aspecto
importante, o fato da comunidade não ser avisada sobre as datas e horários da
pulverização, leva a crer que ela não é “visível” pelos empresários do agronegócio,
cuja preocupação é cuidar da “saúde das frutas” em detrimento à saúde das pessoas.
A confirmação da ocorrência da pulverização aérea foi dada por um
informante-chave cujo parente havia sido contratado para o serviço de preparação da
calda tóxica. Segundo o informante, a “expurgação” (forma como a população se
refere à pulverização aérea) estava acontecendo diariamente desde o sábado de
carnaval, no período da manhã e da tarde.
No aeroporto, a nossa presença causou surpresa principalmente ao técnico
contratado pelas empresas para acompanhar a pulverização, que logo informou que
tudo ocorre dentro das normas e mostrou uma planilha com a programação da
pulverização nas áreas e fizemos anotações de nomes para identificar os locais a
serem trabalhados. Também não se verificou a presença de profissionais no campo
do meio ambiente ou da agricultura com autoridade para acompanhar os
procedimentos realizados pela empresa de aviação agrícola no que toca ao respeito às
normas vigentes.
A empresa de Aviação Agrícola Alagoana foi contratada para pulverizar 1000
ha, sendo 820 ha pertencentes a duas empresas e 180 ha de vinte pequenos
produtores. O técnico informou que as pulverizações obedecem à Instrução
Normativa nº 2 do Ministério da Agricultura e são por este órgão autorizadas, e que
não havia comunidades nas áreas onde a pulverização iria acontecer. Esta Norma
estabelece as distâncias mínimas de 500 metros de cidades e de 250 metros de
mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais, ou as que tratam
das condições ambientais de temperatura, velocidade dos ventos e umidade relativa

193

do ar, sendo, portanto, descumprida pelos empresários. Além disso, é necessário
considerar os efeitos da deriva ou “deriva técnica”, uma vez que as pulverizações são
feitas em micro-gotas, mais suscetíveis à evaporação e à deriva, ou arraste lateral dos
venenos, contaminando mananciais hídricos, solo e pessoas. Entretanto, há indícios
de que estas normas não estejam sendo cumpridas adequadamente e de que, ainda
que cumpridas, não garantiriam suficientemente a proteção do ambiente e da saúde
humana: vários moradores reclamam da morte de animais domésticos e mesmo de
gado, mostram “roupas do varal que ficaram ‘empestadas’ de veneno” e listam
alterações de saúde. Então, a informação dada pelo técnico divergia daquela que já
havíamos detectado in loco as áreas em Cercado do Meio e observado ser impossível
pulverizar um bananal sem atingir as populações, dada a proximidade das
residências.
Os produtos usados eram Score (difenoconazol, Classe Toxicológica I,
Ambiental II), Agróleo e água – para produzir calda a ser pulverizada a 25l/ha. Um
dos produtores ia usar um produto novo “que ele ganhou para testar”, chamado
Ícarus. O tanque do avião, segundo informações do piloto, comporta 600 litros da
calda tóxica, suficientes para pulverizar 25 ha (25.000 litros para os 1000 ha)
(FIGURAS 32 e 33). O custo pago pelos produtores é de 135 reais/ha, descontado do
pagamento da banana, no caso dos pequenos produtores. O piloto explicou
tecnicamente como funcionava o avião, a altura do vôo em relação ao plantio, a área
de abrangência dos produtos em relação às propriedades vizinhas e as habitações
próximas.
Figura 32 - Preparo da calda tóxica

Figura 32 – Produtos usados para

para a pulverização aérea da banana.

a pulverização aérea da banana.
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As condições climáticas necessárias para a aplicação dos produtos por via
aérea são: velocidade do vento mínima de 3,0 km /h e máxima de 10 km/h e umidade
relativa do ar de 55% (FIGURAS 34 e 35).

Figura 34 - Foto do avião da empresa
Agrícola Alagoana.

Figura 35 - Detalhe do micron-air do
Avião.

Com o intuito de obtermos mais informações sobre a pulverização, tentamos
seguir o cronograma, mas percebemos que ele é muito flexível, sendo refeito a cada
variação ambiental, o que amplia a vulnerabilidade dos trabalhadores e comunidades
do entorno das plantações, que quando não literalmente banhadas pelos venenos, não
dispõem de outra opção a não ser “respirar o ar envenenado”.
O cronograma da primeira pulverização do ano de 2009, programado para os
produtores da Chapada do Apodi, estava previsto para acontecer em cinco dias,
perfazendo 29 vôos, atendendo a 20 propriedades com 637 hectares pulverizados em
24 horas de pulverização e utilizando os produtos: Score, Agroleo e Ícarus
(QUADRO 10).
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Quadro 10 - Cronograma de Pulverização de aérea para primeira aplicação de 2009.

DATA

26/02/09

UNIDADE

TURNO

Apodi

(quinta-

Tropical

feira)

Josué

Manhã

Tarde

Gilmar

Nº DE

ÁREA

VÔOS

(ha)

3

65

1
2

Elísio
27/02/09
(sextafeira)

Manhã

Assisinho

16

3

8

Moreira

15

Jeová

4

Zé Carlos

Tarde

2

Manhã

5

Gorgias
Campo

15
12

Dija II

(sábado)

14

40

Eleonardo

28/02/09

10

140

25
da

Tarde

2
15

Fruta
Dija
01/03/09

Haroldo

(domingo)

Assisinho 7.2
e Q3

Manhã

5

125

Tarde

2

31

Manhã

4

102

29

637

PRODUTOS

Score

HORÁRIO

+

Quimióleo
Score

+

Agróleo

Score

+

Agróleo

Score

+

Agróleo
Score

+

Agróleo
Score

16:00 às 18:00

5:30 às 8:00

16:00 às 18:00

5:30 às 9:00

+

Agróleo
Icarus

5:30 às 8:00

+

16:00 às 18:00

Agróleo
Score

+

Agróleo

Score

+

Agróleo

5:30 às 9:00

16:00 às 17:30

Ricardo
02/03/09
(segunda)

Capricho
Wilson
Galdino

TOTAL

Score
Agróleo
-

+

5:30 às 9:00

-

Fonte: Transcrição de Planilha fotografada em durante o trabalho de campo no escritório da Empresa
da Banana, Abril de 2009.
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Quanto aos agrotóxicos utilizados para a pulverização aérea, a informação
obtida em campo apontou para os contidos no Quadro 11. Eles são classificados
como extremamente tóxicos ou muito tóxicos, além de perigosos e altamente
persistentes no ambiente21.
Quadro 11 – Ingredientes ativos utilizados na pulverização aérea na Chapada do
Apodi e sua classificação toxicológica e ambiental.

AGROTÓXICO/GRUPO
QUÍMICO

CLASSE
TOXICOLÓGICA

CLASSE AMBIENTAL

Difenoconazol/Triazol

I – Extremamente
Tóxico

II – Muito Perigoso e
Altamente Persistente no
Meio Ambiente

Epoxiconazol e
Piraclostrobina/Triazol e
Strobilurina Opera ®

II – Muito Tóxico

II – Muito Perigoso e
Altamente Persistente no
Meio Ambiente

Piraclostrobina/ Comet®

II – Muito Tóxico

II – Muito Perigoso e
Altamente Persistente no
Meio Ambiente

Score®

Nos deslocamos até uma área que iria ser pulverizada, pertencente a um
pequeno produtor “parceiro” da empresa da banana. Confirmada a operação de
pulverização, este se prontificou, de forma prestativa e solidária, em mostrar a
propriedade e permitiu nossa presença lá durante o momento da pulverização, bem
como colher amostra de água e solo antes e após processo de pulverização.
Enquanto esperávamos a realização da pulverização, registramos as bandeiras
sinalizadoras das áreas a serem pulverizadas e depois soubemos que a mesma havia
sido cancelada.
O produtor mostrou-se surpreso e não soube dizer a razão desta tomada de
posição por parte da equipe coordenadora da pulverização, mas na mesma ocasião
21

A Classificação dos agrotóxicos quanto ao potencial de periculosidade ambiental é feita levando em
conta parâmetros de bioacumulação, persistência, transporte, toxicidade a diversos organismos,
potencial mutagênico, teratogênico, carcinogênico. Classe I - Produto Altamente Perigoso; Classe II Produto Muito Perigoso; Classe III - Produto Perigoso; Classe IV - Produto Pouco Perigoso (Portaria
Normativa IBAMA N° 84, de 15 de outubro de 1996, Art. 3°).
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presenciamos que estava acontecendo a colheita da banana na área que iria ser
pulverizada, com a presença de vários trabalhadores bóias-frias no local.
Caso a pulverização aérea tivesse acontecido, os trabalhadores teriam sido
banhados pelos venenos, demonstrando a exposição do trabalhador e a inobservância
mínima do período de reentrada na área após a aplicação de venenos (FIGURAS 36 e
37).
Figura 36 – Demarcação da área a
ser pulverizada.

Figura 37 – Colheita da banana em
área a ser pulverizada.

Quando indagamos sobre o uso dos agrotóxicos, o produtor foi categórico:
“Era bom que ninguém usasse, mas se o pequeno não usar o grande vai
usar, e aí só o grande que vai conseguir um bom preço no mercado,
porque tem uma banana mais bonita. O Estado deveria subsidiar de forma
melhor”.

Buscamos informações com os funcionários que prestam serviço no Posto de
Saúde do Distrito de Tomé, para sondar sobre os diagnósticos dos pacientes
atendidos por eles e indagar sobre a pulverização e as queixas à saúde referidas pelas
comunidades, para disponibilizar instruções para diagnóstico de casos de
intoxicação, produzido pelos pesquisadores. Os profissionais de saúde informaram
que os pacientes chegavam se queixando, reclamando de problemas respiratórios,
intoxicação, inflamação na pele, coceiras, pigarro na garganta, pele manchada. No
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entanto, manifestam pouco interesse em ler o documento de orientações sobre os
sintomas da intoxicação aguda, que a pesquisa preparou. No diálogo com os
profissionais encontrados em serviço naquele momento, constatou-se que os mesmos
não foram informados da realização da pulverização, ignorando datas, locais,
horários, populações atingidas, presença de gestantes, crianças e outros grupos mais
vulneráveis, substâncias utilizadas, medidas de proteção, medidas de emergência,
entre outras – o que seria o mínimo para que pudessem informar à população e
providenciar atenção adequada à saúde.
É necessário atentar que, considerando-se o total de 2.950 hectares de
cultivo de banana, tem-se o lançamento de 73.750 litros de calda tóxica a cada
pulverização. Como, segundo a informação colhida, são realizadas no mínimo seis
pulverizações durante a quadra invernosa, tem-se um total de 442.500 litros lançados
na Chapada por ano, desde 2000. Ou seja, ao longo dos últimos 10 anos, pode-se
estimar o lançamento sobre a região de 4.425.000 litros de calda tóxica
extremamente ou muito tóxica, altamente persistente no meio ambiente e muito
perigosa.
De acordo com as informações disponibilizadas nas Fichas de Segurança
Química das diferentes indústrias fabricantes destes fungicidas, podem ser esperados
os seguintes sinais e sintomas de intoxicação aguda, considerando a absorção pela
pele e pela via inalatória:
- Pele e Mucosas: Irritação dos olhos, vermelhidão, conjuntivite; Irritação da pele,
vermelhidão, dermatite, sensibilização cutânea;
- Sistema Nervoso Central (SNC): Apatia e Hipoatividade, prostração; Depressão do
sistema nervoso central e convulsões;
- Sistema Respiratório: Dispnéia; Faringite, rinite, laringite, traqueobronquite;
Irritação das narinas e trato respiratório superior com coriza e tosse;
- Sistema Digestivo: Dor abdominal, náusea, vômito e diarréia.
Além das intoxicações agudas, há também efeitos de longo prazo, como o
aborto, e outros que ainda estão sendo estudados, tais quais cânceres, malformações
congênitas, doenças endócrinas, doenças imunológicas, entre outros.
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As incursões em campo faziam-nos associar a Chapada a uma “mandala”,
pelas transformações que nossos olhares alcançavam em cada novo encontro com o
seu território. Um lugar de um dinamismo que surpreende e que surpreende pelo
dinamismo social, territorial e ambiental. Por muitas vezes enveredamos nos seus
caminhos, no meio dos canais, das plantações e dos pivôs, observando a fragilidade
ambiental frente ao uso de tantos venenos, expostos no solo, ora demarcando-o.
No entanto, nada pode ser mais surpreendente que encontrar “no meio da
Chapada” uma empresa de “reciclagem de embalagens e resíduos do agronegócio”.
Chegamos em uma área cercada, com um prédio no seu interior construído por
exigência do Ministério do Trabalho, para dar o mínimo de suporte aos trabalhadores
e trabalhadoras. O galpão onde funciona a reciclagem tem uma estrutura de ferro,
coberto com telha de amianto e dispõe de maquinários, prensas para enfardar,
empacotar o material reciclável (FIGURA 38).

Figura 38 – Galpão de reciclagem de resíduos do agronegócio.

O empreendimento pertence a um filho de agropecuarista que mora ao lado
do galpão.

O empresário considera que se interessou pelo negócio diante do

acúmulo de material produzido e descartado nas propriedades fruticultoras e viu a
possibilidade de ser reaproveitado. Referiu que há matéria-prima em abundância,
como os sacos plásticos, as embalagens utilizadas para o transporte de produtos
químicos e as mantas e plásticos que são utilizados para cobrir e proteger os plantios
das pragas.
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O material é proveniente das empresas do agronegócio, que embora
encaminhem embalagens dos venenos para a unidade de Processamento de
Embalagens em Mossoró-RN por exigência do órgão ambiental estadual, vendem
caixas de papelão, mantas de TNT usadas no plantio do melão, sobre as quais são
despejados os venenos usados no combate às pragas. A empresa que faz a seleção
dos resíduos, separação, prensagem e embalagem. Depois é comercializado junto a
uma empresa do Paraná, onde será transformado em nova matéria-prima.
As atividades são realizadas por mulheres e homens sem as condições
adequadas de trabalho e de proteção, expostos às intempéries, em contato direto com
agrotóxicos pela pele e pela via inalatória, facilmente percebido devido ao cheiro
intenso de veneno presente no ambiente, e sem a informação necessária sobre os
riscos à saúde. Trata-se de outra categoria de trabalhadores derivada da
modernização agrícola na região, que desenvolvem a exemplo dos trabalhadores
rurais, atividades insalubres e que colocam em situação de risco a sua saúde. No
entanto, a empresa funciona sem alvará sanitário e sem licença ambiental. Como nos
ensina ACSELRAD (2004, p.13), nestes locais, além da presença de fontes de risco
ambiental, verifica-se também uma tendência a sua escolha como sede da
implantação de novos empreendimentos de alto poder poluidor, a exemplo da
empresa de reciclagem na Chapada. Segundo o autor, essas localidades são
denominadas de “zonas de sacrifício” ou “paraísos de poluição”, onde a desregulação
ambiental favorece os interesses econômicos predatórios, assim como as isenções
tributárias o fazem nos chamados “paraísos fiscais”.

8.2 A POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA CHAPADA POR
AGROTÓXICOS
Um importante documento sobre o comprometimento das águas subterrâneas
da região do baixo Jaguaribe foi divulgado pela Companhia de Gestão dos Recursos
Hídricos do Ceará. Trata-se do Relatório Final do Plano de Gestão Participativa dos
Aquíferos da Bacia Potiguar, na porção relativa ao Estado do Ceará, publicado em
outubro de 2009. A COGERH monitorou o Aquífero Jandaíra, considerado a
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segunda maior reserva de água subterrânea do estado do Ceará, localizada na
Chapada do Apodi, porção leste do estado do Ceará, na divisa do Ceará com o Rio
Grande do Norte. Geograficamente, pertence aos municípios de Limoeiro do Norte,
Quixeré, Tabuleiro do Norte e Alto Santo. Trataremos os elementos sobre a
vulnerabilidade do aquífero nos municípios de Russas e Limoeiro do Norte, área
desse estudo.
No município de Quixeré, foram cadastrados 244 poços. Pode-se observar
que entre 2001 a 2007, portanto, em seis anos, o número de poços cadastrados foi
maior que em 60 anos do início do século XX. Salienta-se que nos últimos 10 anos a
demanda por água subterrânea teve um aumento considerável, em virtude da
instalação de grandes empresas de fruticultura irrigada nesse município (FIGURA
39).
Figura 39- Base de pontos d’água de Quixeré-Ce, 2008.

Fonte: Relatório COGERH, 2009.

Dos 244 poços cadastrados, cerca de 186 estão em uso, a maioria destes
(93,85%) são de propriedade particular, sendo utilizados principalmente para
irrigação das plantações de grandes empresas de fruticultura que estão instaladas no
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município desde 2000. O aumento do número de poços perfurados coincide com o
período da instalação das empresas do agronegócio em Quixeré.
Dos 186 poços que estão em uso, 165 são utilizados para a irrigação, sendo a
maioria deles classificados como profundos, ou seja, possuem profundidades
superiores a cinqüenta metros. Existem registros de poços que chegam a 110 metros
de profundidade, exigindo um grande aparato tecnológico e de investimento
monetário, tornando o acesso possível apenas às grandes empresas multinacionais,
sendo, tais recursos inviáveis para os pequenos e médios produtores.
Em Limoeiro do Norte foram cadastrados 47 poços, sendo o período entre
2001 a 2007 o que representa o maior número de poços construídos, coincidindo com
a expansão de plantios das empresas da fruticultura irrigada na Chapada do Apodi.
Salienta-se que nos últimos 10 anos a demanda por água subterrânea teve um
aumento considerável (FIGURA 40).

Figura 40- Base de pontos d’água de Limoeiro do Norte-Ce, 2008.

Fonte: Relatório COGERH, 2009.

