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Dos 47 poços, observa-se que 21 estão em uso, sendo que 35 poços são
particulares e 12 são públicos e dentre os particulares, 17 são utilizados para
irrigação. A COGERH realiza o monitoramento quantitativo manual, consistindo na
principal fonte de informação da dinâmica do aqüífero, vindo subsidiar informações
sobre as mudanças causadas por efeitos naturais ou pela atuação do homem.
De acordo com o relatório, a COGERH monitora 50 poços na região da
Chapada do Apodí, utilizados para a irrigação e para o abastecimento de
comunidades. Constatou-se que houve um rebaixamento acentuado dos níveis de
água exatamente nos períodos secos que compreendem os meses de julho a janeiro,
períodos onde a irrigação acontece de forma mais intensiva nos cultivos, em especial
o melão.
Em 2007 foram extraídos 9.971.937m3 de água. Em 2008 este valor elevou-se
para 14.095.224 m3 de água extraída do subsolo. Somente nos três primeiros meses
de 2009, já se contabilizou uma extração de 1.795.589 m3 de água.
O

outro

sistema

de

monitoramento

quantitativo

automático

é

computadorizado e tem como objetivo formar uma série histórica para a geração de
um banco de dados que possibilite a elaboração de relatórios com o fim de
manutenção e gestão, dando condições para auxiliar a emissão de licença de
construção de poços e outorga da água, juntamente com outras ações gerenciais,
como a cobrança pelo uso da água, fiscalização da construção de obras e o
cumprimento da legislação específica.
Foram monitorados 40 poços, em sua maioria utilizados para irrigação e
identificou-se que 10.767,58 ha são irrigados exclusivamente com águas
subterrâneas, sendo Quixeré o município de maior concentração, abrangendo 4.614
ha e Limoeiro do Norte, 1.628,40 ha. Dada a extensão de áreas irrigadas
exclusivamente com águas subterrâneas, a grande quantidade extraída do aqüífero
Jandaíra levanta questionamentos sobre o seu uso em função da sobreutilização desse
recurso natural. Somente em 2008 foram extraídos um volume total de 14 milhões de
m3 de água, excedendo em 4 milhões de m3 a capacidade de recarga subterrânea
estimada pelo balanço hídrico para o aqüífero. Em outras palavras, se extraiu mais do
que a capacidade de reposição natural das águas pelas chuvas.
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Tal situação se torna mais preocupante ainda, dada a escassez de água potável
enfrentada pelos moradores da região, que são obrigados a comprá-la para consumo
próprio, uma vez que a água disponível para eles é, em grande maioria de má
qualidade.
Outro problema grave enfrentado pela população local é a falta de
saneamento básico, que combinada com as desconformidades construtivas dos poços,
os sistemas de fertirrigação utilizados nas plantações e o consumo excessivo e
abusivo de agrotóxicos na região, podem ocasionar a entrada de diversos
contaminantes químicos no aqüífero.
Para o monitoramento de resíduos de agrotóxicos a COGERH foi bem mais
modesta, analisando a presença dos venenos em apenas dez amostras de água de
poços da Chapada do Apodí, colhidas em período de chuvas (junho) e em período de
estiagem (outubro), sendo as análises realizadas no Instituto de Tecnologia de
Pernambuco (ITEP), que pesquisou 179 princípios ativos.
Os resultados mostraram que no período de junho de 2008 (período chuvoso),
foram identificados princípios ativos de agrotóxicos em cinco amostras de água e
apenas um princípio ativo em uma amostra no período de estiagem (TABELA 2).
Tabela 2 - Resultados das análises de resíduos de agrotóxicos na água da Bacia
Potiguar, 2009.

Fonte: Relatório COGERH, 2009
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A presença de maior número de amostras com agrotóxicos no período
chuvoso pode estar relacionada ao período de maior aplicação de caldas tóxicas,
como medida de controle de pragas nas lavouras da região, aliada a maior recarga do
aquífero.
Os agrotóxicos encontrados no período de julho de 2008 são inseticidas,
acaricidas e fungicidas, produtos utilizados tipicamente no período pelas culturas do
melão, banana e abacaxi. O Propiconazol é considerado contaminante em potencial
para águas subterrâneas e com alto potencial de contaminação para águas
superficiais, podendo ser transportados dissolvidos em água ou associados ao
sedimento, segundo MILHOME (2009).
Na discussão dos resultados das análises que apresentaram resíduos de
agrotóxicos, a COGERH considera como parâmetro a Portaria 396 do CONAMA e
que as quantidades estavam dentro dos “limites permitidos por lei”, como
quantidades muito pequenas. Na verdade, trata-se de uma avaliação simplista e
equivocada, uma vez que a presença de um princípio ativo não ocorre de forma
pontual, em função do potencial de mobilidade e solubilidade dos produtos em
águas, podendo atingir áreas bem mais amplas, onde o aquífero seja utilizado para
consumo humano.
É importante salientar que o problema da poluição do aquífero ultrapassa os
limites do território cearense, estendendo-se ao Rio Grande do Norte, onde a água
pode também estar sendo utilizada para abastecimento humano, ampliando a
vulnerabilidade da população exposta aos riscos derivados do consumo de ágau com
agrotóxicos. Agregue-se ao fato da falta de opção das comunidades da Chapada do
Apodi quanto ao acesso à outras fontes de captação de água, dado o alto custo para
perfurar poços profundos. Ao identificar fontes de água que tem por finalidade o
abastecimento da população, a COGERH deveria ter como referencial a Portaria
518/04, que dispõe sobre a qualidade da água para consumo humano, mesmo com as
fragilidades que carrega quanto ao estabelecimento de limites máximos de
agrotóxicos.
Os critérios adotados pela COGERH refletem o estado atual de conhecimento
frente à permissividade da legislação brasileira quanto à presença de agrotóxicos nos
compartimentos ambientais e a fragilidade institucional dos órgãos de gestão,
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controle e monitoramento ambiental, que não conseguem analisar os impactos
ambientais articulados aos impactos à

saúde humana, como se fosse possível

dissociá-los.
Outro aspecto abordado no referido relatório diz respeito ao diagnóstico
situacional como ferramenta de gestão compartilhada do aquífero, envolvendo
instituições e atores sociais, analisados os principais problemas da região. O
Relatório conclui que ocorreram mudanças significativas dentro das alterações
sociais e ambientais dos padrões de uso da terra, que há um crescimento econômico
desigual, conseqüência da instalação do agronegócio; que a perfuração de poços é
intensa na Chapada, e a água subterrânea é utilizada por empresas de produção de
frutas para exportação cujo aumento constante da demanda pela água subterrânea
pode causar rebaixamento das águas em períodos de longa estiagem impedindo
recarga do aqüífero; que as mulheres consideram “que são explorados pelos grandes
empresários que tiram os couros dos pobres, ficam mais ricos e depois levam a
fortuna, deixando a Chapada desmatada, seca e o pobre cada vez mais pobre”. Refere
ainda que o modelo de desenvolvimento tem contribuído para a degradação sócioeconômico-ambiental, que a degradação social se configura de forma dramática pelo
uso de drogas entre parte dos jovens e adolescentes que residem na área do projeto;
que agrotóxicos foram encontrados em algumas amostras, são de diferentes tipos e
sua presença é associada ao tipo de atividade agrícola sendo esta a preocupação
maior das comunidades.
A COGERH tem em mãos um grande desafio ao propor a gestão
compartilhada do aquífero: dar respostas às perguntas que lançou à sociedade e
construir formas de enfrentamento para modificar essa realidade, pautadas em ações
intersetoriais, considerando que a sustentabilidade dos aqüíferos pode significar a
sustentabilidade da vida na região do baixo Jaguaribe.

8.3 DESOCULTANDO OS RISCOS E A VULNERABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL: DESAFIOS DA SAÚDE AMBIENTAL
EM ÁREAS DE EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS
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Os riscos decorrentes da exposição a agrotóxicos, embora sejam objeto de
muitos estudos abordando principalmente trabalhadores rurais, estão envoltos em
dificuldades que transitam desde a falta de controle sobre a utilização dos produtos, a
fragilidade de dados dos sistemas de informação que se distanciam da realidade
sobre os casos de intoxicação, passando pelo desconhecimento de metodologias
analíticas que identifiquem os princípios ativos dos venenos e seus metabólitos, à
vulnerabilidade da rede de laboratórios oficiais cuja capacidade estrutural é
insuficiente para a realização de análises em distintos compartimentos ambientais, no
solo, ar água, além do clássico exame de acetilcolinesterase em pessoas expostas.
Diante de tantas inquietações e das dificuldades para obtenção de
informações que norteariam o desenho do estudo, optamos por fazê-lo de forma
participativa, valorizando os saberes e as práticas dos trabalhadores e moradores das
comunidades considerando o conhecimento sobre os produtos que aplicavam, as
lavouras e pragas para as quais eram utilizadas, a forma de aquisição, preparo e
aplicação. Mais uma vez, estava o campo a nos dar o rumo, apontando de forma
valorosa os caminhos a serem percorridos. Quer sejam os trabalhadores das empresas
do agronegócio, das empresas parceiras, dos trabalhadores da agricultura familiar e
dos assentamentos da reforma agrária, as lideranças comunitárias, talvez pela
confiança estabelecida com o grupo de pesquisadores ou pela possibilidade de
poderem expressar suas angústias, medos e humilhações sofridas, traziam rótulos de
embalagens,

disponibilizavam

fotos

feitas

em

seus

aparelhos

celulares,

compartilhando o que sabiam sobre os agrotóxicos com os quais lidavam.
O estudo ambiental contemplou os compartimentos ambientais água e solo,
cruzando dados de campo coletados no comércio de agrotóxicos, com informações
de lideranças locais nas comunidades atingidas, bem como uma análise crítica da
literatura e conhecimento produzido na região sobre o tema, envolvendo ainda os
estados vizinhos, especialmente o Rio Grande do Norte.
Agregamos ainda importantes dados obtidos nas lojas que comercializam os
agrotóxicos, produtos mais vendidos, volumes e valores comercializados, formas de
aquisição e acondicionamento, uso do receituário agronômico, informações prestadas
ao agricultor, responsabilidade técnica, entre outros. As visitas exploratórias às
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empresas foram de muita importância para elucidar muitas dúvidas e esclarecer o que
se passa no “lado de dentro” dos seus muros, muito embora tenhamos encontrado a
“casa arrumada para as visitas”, com práticas e procedimentos adotados conforme
determinam os requisitos legais.
Entretanto, fazia-se necessário compreender a dimensão do uso dos produtos.
Partimos do fim - a destinação final das embalagens - feita por uma empresa em
Mossoró-RN, para a obtenção dos volumes e princípios ativos. A Unidade de
Processamento de Embalagens – UPE trabalha principalmente com as lojas e médios
e grandes produtores, sendo a nota fiscal o documento considerado obrigatório para a
devolução, todavia, o receituário agronômico não é exigido. A Taxa de retorno das
embalagens na região de Mossoró é de 66%, sendo que cerca de mais de 80% vem de
grandes e médios produtores. O gerente da Unidade informou que a coleta de
embalagens tem aumentado nos últimos três anos, já tendo superada a estimativa de
40 toneladas, esperando alcançar o total de 75 toneladas de embalagens recebidas.
A UPE foi exigência do mercado exportador como condicionante à obtenção
do selo de controle de qualidade para exportação de frutos denominado
GLOBALGAP22, especialmente o melão. Talvez por isso, a participação de médios e
grandes produtores seja hegemônica na devolução das embalagens. Informou que
recebe cerca de 65% das embalagens de Limoeiro na UPE de Mossoró, apresentando
uma lista de 26 principais produtos utilizados na região.
A partir dessas informações, foi possível identificar os nomes comerciais, que
agregavam 19 diferentes princípios ativos de herbicidas, fungicidas, inseticidas e
acaricidas, pertencentes às Classes Toxicológicas I, II, III e IV. Ao analisar a
indicação para a utilização dos agrotóxicos identificou-se que as principais culturas
eram o melão, a banana e o abacaxi, correspondendo aos frutos cultivados em larga
escala no Baixo Jaguaribe.
Essas descobertas ampliaram o desejo de desvendar os agrotóxicos usados no
Estado, com seus princípios ativos e volumes, em especial aqueles utilizados pelas
22

A GLOBALGAP (antigamente conhecida como EUREPGAP) é uma organização privada que
estabelece normas voluntárias para a certificação de produtos agrícolas em todo o mundo. O objetivo é
estabelecer normas de Boas Práticas Agrícolas (BPA) que inclui diferentes requerimentos para os
diferentes produtos e que possa ser adaptada a toda a agricultura mundial.
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empresas multinacionais da área do estudo, uma vez que a aquisição não era feita no
comércio local, mas nas indústrias produtoras e havia informações que as mesmas
usavam produtos proibidos nos plantios e queimavam as embalagens.
No entanto, as informações solicitadas aos órgãos envolvidos não foram
obtidas, pois o órgão público estadual do meio ambiente respondeu que a solicitação
deveria ser feita ao órgão estadual da agricultura, que informou que os dados eram de
responsabilidade do órgão estadual do meio ambiente. Voltamos ao ponto inicial
com a pergunta: qual o significado da inexistência dessas informações? Descaso falta
de comprometimento frente a um problema que repercute na saúde e na vida da
coletividade? É possível haver pressão de ordem econômica, frente aos elevados
recursos envolvidos?
O desafio seguinte consistiu na identificação de um laboratório para proceder
às análises ambientais, uma vez que a rede oficial do SUS e dos órgãos ambientais
apresentou muitas limitações, quer seja de ordem metodológica, de equipamentos e
de pessoas. Era chegada a hora de traçarmos o esboço do estudo, os critérios para
definição dos locais de amostragem nos compartimentos ambientais foram definidos
e uma nova barreira surge: como nos articularíamos com o laboratório para a
realização das análises?
Então, foi contactado o Laboratório do Núcleo Interdisciplinar de Estudos
Ambientais Avançados da UFMG, por terem suporte técnico e analítico para a
identificação dos princípios ativos que foram priorizados e equipamento de última
geração capaz de identificar resíduos de agrotóxicos em partes por bilhão. As
análises foram realizadas utilizando a técnica de Cromatografia Líquida acoplada a
Espectrometria de Massas com Ionização Electrospray (LC-MS). O equipamento é
um Cromatógrafo ESI-MS modelo LCQ-FLEET da Thermo Scientific.
Entretanto, os múltiplos fatores que conformavam a exposição e o contexto
de risco apontavam para o delineamento dos componentes ambientais, para além dos
estudos de cunho toxicológicos clássicos, mas que incorporem dimensões sociais,
políticas, econômicas e culturais.
Dessa forma, o estudo ambiental precisaria estar articulado à compreensão da
presença dos agentes químicos pela comunidade envolvida, as repercussões sobre a

210

sua condição de saúde e das suas práticas de trabalho, tendo como compromisso
social o compartilhamento dos resultados com os trabalhadores, comunidades, órgãos
públicos e demais envolvidos no estudo.
Foram colhidas 24 amostras de água dos canais que abastecem as
comunidades, das caixas d’água e de poços profundos, no sentido de diagnosticar a
presença dos agrotóxicos e sua dinâmica na Chapada do Apodi, frente ao uso em
larga escala nas lavouras e as reclamações constantes das populações, principalmente
em relação à água para consumo humano. Além das amostras de água, foram
também colhidos frutos e amostras de solo, mas nesses não foram identificados os
venenos, o que podemos inferir a problemas no método e não à inexistência dos
mesmos.
É necessário informar que comunidades da Chapada são abastecidas com a
mesma água utilizada para irrigação, que percorre cerca de 14 km no canal principal
à céu aberto, à margem das plantações. Nesse canal, o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Limoeiro do Norte, entidade responsável pelo abastecimento das
comunidades, procede a cloração da água utilizando pastilhas de cloro (FIGURAS
41, 42, 43, 44).

Figura 41 - Canal a céu aberto.

Figura 42 - Reservatório de água
ao lado de plantações.
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Figura 43 - Local de captação da água.

Figura 44 - Local de Tratamento da água.

O cenário apresentado é potencialmente passível de poluição, não restando às
comunidades outras fontes de abastecimento, uma vez que o lençol subterrâneo é
profundo e a sua exploração por meio de poços é considerada inviável pelo alto
custo, além da dureza caracterizada pela extração da água no calcário da Formação
Jandaíra.
Os resultados das análises laboratoriais revelaram a presença de princípios
ativos de agrotóxicos em todos os locais amostrados, demarcando o caminho dos
venenos nas águas, em função da maior ou menor variedade de agrotóxicos usados
nas culturas (QUADRO 12).

Quadro 12 – Resultados das análises laboratoriais para identificação de resíduos de
agrotóxicos na Chapada do Apodi, 2009.

DESCRIÇÃO DO LOCAL
DA COLETA
Torneira na localidade de
Santa Fé
Água na localidade de Santa
Maria
Água do canal que vai para
Santa Maria
Água (lodo) na casa de bomba
2
Água na casa de bomba 4
Água na casa de bomba 3

PESTICIDAS IDENTIFICADOS NAS
AMOSTRAS
Fosetil, Procimidona, Tepraloxidim, Flumioxacina,
Carbaril
Imidacloprido, Procimidona, Tepraloxydim, Carbaril,
Azoxistrobina, Fenitrotiona
Carbaril, Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona,
Tebuconazol, Cletodin, Endossulfan, Abamectina
Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona, Carbaril,
Procloraz, Deltametrina, Clorpirifós
Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona, Carbaril
Procimidona, Difenoconazol, Carbaril, Fosetil,
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Água do Reservatório
principal
Água, na casa de bomba 1B
Água, na casa de bomba 5B
Água, na casa de bomba 5A
Água, casa de bomba 6
Água, na casa de bomba 7A
Água, na casa de bomba 7B
Água, na casa de bomba 8B
Água, na casa de bomba 8A
Água de poço, região de
Tome, propriedade de Valdo
de Cassia
Água de poço, região de
Lagoa da Casca, propriedade
de Pedro
Água de poço para
abastecimento humano,
localidade Lagoa da Casca
Água de poço para
abastecimento humano,
localidade Lagoa da Casca
Água de poço, região
Carnaúba, propriedade de
Nonato de Jesom
Água de poço, região
Carnaúba, propriedade de
Bracache
Água de poço, região
Carnaúba, propriedade de
Dagoberto
Coleta de amostra de água no
Centro de abastecimento
humano SAAE, região Cabeça
Preta

Carbofurano
Carbofurano, Procimidona, Carbaril, Fenitrotiona
Imidacloprido, Procimidona, Carbaril, Fenitrotiona
Carbofurano, Procimidona, Carbaril
Carbofurano, Procimidona, Tepraloxydim, Carbaril,
Difenoconazol
Carbofurano, Procimidona, Carbaril, Fenitrotiona
Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona,
Flumioxazina, Carbaril, Azoxistrobina
Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona, Carbaril,
Cletodim
Fenitrotiona, Procimidona, Tepraloxidim,
Tebuconazol, Carbaril, Endossulfan, Fosetil,
Carbofurano
Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona,
Tepraloxidym, Tebuconazol, Flumioxazina, Carbaril,
Difeconazol, Ciromazina, Cletodim
Ciromazina, Glifosato, Carbofurano,
Fenitrotiona,Procimidona,
Fenitrotiona, Tepraloxidym, Cletodim, Difenoconazol,
Carbaril,
Abamectina, Tebuconazol
Carbaril, Procimidona, Cletodim
Fosetil, Carbaril, Procimidona, Tebuconazol,
Cletodim, Abamectina
Carbofurano, Fenitrotiona, Procimidona,
Tebuconazol, Carbaril
Carbaril, Carbofurano, Procimidona, Fenitrotiona,
Tepraloxidym, Epoxiconazol, Tebuconazol, Cletodim
Glifosato, Ciromazina, Carbaril, Carbofurano,
Fenitrotiona, Procimidona
Glifosato, Carbaril, Carbofurano, Procimidona,
Fenitrotiona,Tebuconazol
Glifosato, Carbaril, Carbofurano, Procimidona, ,
Epoxiconazol, Endossulfan, Abamectina

Fonte: Relatório das análises laboratoriais - NIEAMBAV/UFMG. Acervo da pesquisa.

Nas treze amostras colhidas em diferentes pontos ao longo do canal, foram
identificados de três a dez princípios ativos que variaram em quantidade e
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diversidade de classes. O Carbaril é um inseticida usado para combater pragas da
banana e do abacaxi, pertencente à Classe Toxicológica II, considerado altamente
tóxico e somente foi possível de ser detectado em função da sensibilidade do método
analítico. No reservatório principal, foram identificados o Carbaril (Classe IIAltamente Tóxico), Carbofurano (Classe I – Extremamente Tóxico), Fenitrotiona
(Classe II- Altamente Tóxico) e Procimidona (Classe IV- Pouco Tóxico).
No canal que abastece a Localidade de Santa Maria e Santa Fé, foram
detectados oito princípios ativos diferentes, dentre eles o Endossulfan (Classe I –
Extremamente Tóxico), que teve recomendação de banimento pela ANVISA em
processo de reavaliação toxicológica. Além desses venenos, ainda estiveram
presentes a Abamectina (Classe I – Extremamente Tóxico), Carbaril, Cletodin,
Carbofurano e Fenitrotiona (Classe II- Altamente Tóxico), Imidacloprido (Classe IIIMedianamente Tóxico) e Procimidona e Tebuconazol (Classe IV- Pouco Tóxico).
Nessas comunidades a pulverização aérea passou também a acontecer devido à
expansão dos cultivos de banana pelas empresas.
Percorrendo o caminho das águas, identificou-se em um poço profundo no
Distrito de Tomé 12 princípios ativos, sendo o local onde a diversidade foi maior
entre os demais pontos amostrados. Dentre os venenos, Abamectina, Difenoconazol,
Tepraloxidym peretencem à Classe Toxicológica I (Extremamente Tóxico);
Cletodim, Carbofurano, Carbaril e Fenitrotiona (Classe II- Altamente Tóxico) e
Procimidona, Tebuconazol, Glifosato e Ciromazina (Classe IV- Pouco Tóxico). A
Comunidade do Tomé é a que mais apresenta queixas sobre a qualidade da água para
consumo humano, sendo exposta aos venenos da pulverização aérea por até cinco
vezes ao ano.
Em três poços profundos amostrados na localidade de Lagoa da Casca, que
fica próxima ao Distrito de Tomé, a Abamectina ocorre em um deles, acompanhada
por Carbaril, Cletodim, Fosetil, Procimidona e Tebuconazol. A quantidade de
princípios ativos variou de 3 a 6 nos demais poços.
Em três poços amostrados na localidade de Carnaúbas, a constatação da
presença

de

Carbaril,

Carbofurano,

Cletodim,

Epoxiconazol,

Fenitrotiona,

Procimidona, Tebuconazol e Tepraloxidym. Nos dois outros poços, foram detectados
seis princípios ativos em cada.
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A análise da água oriunda do Sistema de Tratamento na localidade de Cabeça
Preta apresentou os seguintes princípios ativos: Abamectina e Endossulfan (Classe I
- Extremamente Tóxico), Carbaril, Carbofurano, Procimidona, Epoxiconazol (Classe
II- Altamente Tóxico) e o Glifosato (Classe IV- Pouco Tóxico).
Analisando o conjunto de resultados, observa-se que os agrotóxicos
detectados em maior número nas amostras foram Carbaril, Procimidona,
Carbofurano, Fenitrotiona, Tebuconazol, Cletodim, Tepraloxydim, Glifosato,
Abamectina, Difenoconazol, Flumuioxazina, Fosetil, Ciromazina, Imidacloprido,
Azoxistrobina e Endosulfan.
De acordo com MILHOME et al (2009), os agrotóxicos podem ser
transportados dissolvidos em água ou transportados associados aos sedimentos em
suspensão. O Imidacloprido foi classificado como de alto potencial de contaminação
em águas subterrâneas e o Difenoconazol e Endossulfan foram considerados de alto
potencial contaminante para as águas superficiais. No estudo que realizou, concluiu
que a maioria dos agrotóxicos aplicados na região do baixo Jaguaribe possui baixa
volatilidade, podendo permanecer mais tempo no ambiente aquático.
Por mais que neste estudo não tenhamos quantificado as concentrações dos
agrotóxicos presentes nas amostras de água colhidas, fica evidenciada a
vulnerabilidade da população que é exposta a múltiplas possibilidades de terem sua
condição de saúde comprometida, quer seja pelo contato direto, pela pulverização
aérea ou pela água que consomem.
Ressalta-se que os princípios ativos que se encontram em negrito na listagem
acima estão sendo reavaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, do Ministério da Saúde, com vistas à proibição ou restrição. Os motivos
que levaram à reavaliação destes ingredientes ativos, de acordo com a autoridade
sanitária, são:
•

Glifosato - larga utilização, casos de intoxicação, solicitação de revisão da
Ingesta Diária Aceitável (IDA) por parte de empresa registrante, necessidade
de controle de impurezas presentes no produto técnico e possíveis efeitos
toxicológicos adversos;

215

•

Abamectina - toxicidade aguda e suspeita de toxicidade reprodutiva;

•

Carbofurano - alta toxicidade aguda, suspeita de desregulação endócrina;

•

Endossulfam - alta toxicidade aguda, suspeita de desregulação endócrina e
toxicidade reprodutiva;

•

Fosmete - neurotoxicidade.
Cabe mencionar que é competência do SUS desenvolver ações de Vigilância

da Qualidade da Água para Consumo Humano em cumprimento à Portaria 518/2004,
que estabelece no seu Art.2º “Toda a água destinada ao consumo humano deve
obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água”,
cabendo ao município: Efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação de risco à
saúde humana de cada sistema de abastecimento ou solução alternativa, por meio de
informações sobre:
a) a ocupação da bacia contribuinte ao manancial e o histórico das características de
suas águas;
b) as características físicas dos sistemas, práticas operacionais e de controle da
qualidade da água;
c) o histórico da qualidade da água produzida e distribuída; e
d) a associação entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade do sistema.
Ao mesmo tempo, a citada Portaria estabelece um padrão de potabilidade
para substâncias químicas que representam risco à saúde, ou seja, permite que
estejam presentes na água de consumo humano 22 princípios ativos de venenos,
mesmo reconhecendo que causam risco à saúde, sem sequer dispor de condições
mínimas para garantir a realização de ações de “vigilância” de populações expostas a
agrotóxicos e com nenhuma preocupação para os efeitos vindouros gerados pela
interação desses compostos com o meio ambiente a médio e longo prazo. Neste
momento, esta Portaria encontra-se em revisão pelo Ministério da Saúde, e sugere-se
que os aspectos aqui apontados sejam levados em consideração.
Sabemos que a realização de ações de vigilância da poluição ambiental
associada ao uso de agrotóxicos envolve conhecimentos sobre a dinâmica dos
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produtos com o ambiente, o potencial dispersivo e as muitas lacunas de informações
relativas às associações entre os produtos e geração de metabólitos. No entanto, de
nada ou muito pouco adianta aplicar recursos na vigilância da qualidade da água
prioritariamente no meio urbano, onde a situação certamente pode estar melhor e
desviar o olhar de cenários onde a população está dizendo onde está o veneno e
aponta de modo sábio os efeitos à saúde, mas só consegue vislumbrar uma ação
pública por meio da mobilização comunitária.
Os resultados das análises das águas contribuíram para visibilizar os riscos à
saúde e ao ambiente decorrentes das transformações ocorridas nesse território, com a
expansão de cultivos químico-dependentes, fruto de uma “poluição intencional”,
como nos diz PIGNATI et al (2007) que já apresenta marcas de insustentabilidade.
O desvelar dos problemas no decorrer desse estudo contaram com o
envolvimento das comunidades, dos atores locais e movimentos sociais, em busca de
discutir alternativas ao modelo de desenvolvimento da fruticultura na região,
pautadas na diversidade local e em experiências que pudessem trazer novos
elementos para uma produção sustentável.

8.4 DESVELANDO A VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A PARTIR DO OLHAR DAS COMUNIDADES

Para promover o diálogo e maior articulação entre os moradores, foi
organizada uma atividade que reuniu três comunidades da Chapada do Apodi,
Cabeça Preta (se uniu com a comunidade de Macacos, Maracajá e Cercado do Meio),
Tomé e Lagoinha e a Comunidade de Lagoa dos Cavalos, do Tabuleiro de Russas.
Esse “grande encontro entre a Chapada e o Tabuleiro” foi denominado de
Mapeamento de Vulnerabilidades Socioambientais e Contextos de Promoção da
Saúde. As comunidades da Chapada representavam grupos integrados ao modelo de
produção convencional e a Comunidade do Tabuleiro de Russas representava uma
comunidade em transição agroecológica em resistência ao agronegócio.
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Participaram dez pessoas em cada grupo, entre trabalhadores, moradores,
lideranças comunitárias, agentes comunitárias de saúde e movimentos sociais. Cada
comunidade elencou os fatores que “ameaçavam a vida” e os fatores que
“promoviam a vida”, a partir de situações vividas em cada grupo. Os fatores
discutidos foram expressos em mapas desenhados pelos participantes e apresentados
em plenária, sendo estabelecidas prioridades para os grupos, em diferentes situações.
As formas de vida e os problemas foram envolvendo os participantes, que
identificaram situações comuns para o enfrentamento e estabeleceram novas
possibilidades de articulação.
Os mapas expressaram o saber e a preocupação das comunidades com as
transformações ocorridas nos territórios e a repercussão nos modos de vida, trabalho,
saúde e ambiente. Dessa forma, pode-se compreender a capacidade das comunidades
em olhar de forma integrada as transformações e os impactos a que estão submetidos,
incorporando o que Breilh (2003) define como “inteligência popular”, fundamental
para o monitoramento participativo
Apresentaremos primeiro as comunidades da Chapada e em seguida a de
Tabuleiro de Russas, enfocando os elementos mais importantes dessa representação,
destacando em vermelho os fatores que ameaçam a vida e em verde os fatores que
promovem a vida nos mapas desenhados.
A comunidade de Tomé expressou como fatores que ameaçam a vida os
agrotóxicos e as plantações próximas das residências, as técnicas modernas de
agricultura, a contaminação das águas, a prostituição, a poluição aérea e a poluição
do ar, os abortamentos e a exploração do trabalhador.
Observa-se nos desenhos a presença do avião pulverizando os venenos e
atingindo as pessoas, os plantios em área contígua às residências, a mudança nos
modos de vida com o aumento de bares, as drogas e a prostituição e gravidez em
adolescentes, como aspectos que desestruturam o território de vida e de trabalho das
comunidades (FIGURA 45).
Como fatores que promovem a vida, embora em menor número na matriz
elaborada, foram citados a boa alimentação, o trabalho digno, a convivência familiar,
educação e esporte, as atividades religiosas, palestras nas escolas, moradia digna,
sistemas de comunicação referindo a lan-house e a farmácia viva.
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Esses fatores dão sustentação às lutas da comunidade, que não se acostumam
com as mudanças trazidas pela modernização agrícola, considerada como ponto
negativo para o lugar.
Figura 45 – Mapa de Vulnerabilidade da Comunidade de Maracajá e Tomé.

A comunidade de Lagoinha demonstra o uso dos venenos pelo desenho do
avião que pulveriza o distrito, contaminando a água e expondo a população a riscos.
Com a chegada das empresas e dos trabalhadores temporários, aumentou o número
de bares que contribuem para o aumento da prostituição e a violência com mulheres,
dado o consumo de álcool, além do aumento do consumo de drogas e mudanças nos
modos de vida da comunidade, como conseqüência do novo arranjo produto da
fruticultura irrigada (FIGURA 46). O comprometimento da saúde também pode darse pela contaminação por agrotóxicos das águas para abastecimento humano,
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expressa pela figura de uma caixa d’água que abastece a população, as casas, o posto
de saúde, escola, creche, igreja envolvidos no cenário das áreas pulverizadas com
agrotóxicos. De modo simbólico e pictórico são retratadas as transformações
socioculturais decorrentes do dinamismo que caracteriza o processo de produção da
fruticultura irrigada, como o aumento populacional decorrente da migração de
trabalhadores em busca de empregos nas empresas, contribuindo para o aumento da
prostituição na região, o consumo de drogas e crescimento da violência,
conformando um contexto de vulnerabilidade socioambiental.
Como fatores que promovem a vida destacaram na matriz o emprego, o
aumento da economia, a escola e o posto de saúde, a melhoria no comércio e os
pontos de lazer incluindo o balneário e as cachoeiras.
Figura 46- Mapa de vulnerabilidades da Comunidade de Lagoinha.
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A Comunidade de Cabeça Preta foi a que expressou maior número de fatores
que ameaçam a vida, refletindo as frágeis condições de vida e ausência do poder
público na implantação de ações de saneamento. O maior relevo referiu-se à falta de
saneamento básico que contribuiu para as inundações que assolaram a comunidade, o
elevado número de famílias morando em casas de taipa, as estradas de acesso ruins e
o dor proveniente da pocilga do Colégio Piamarta.
Percebem que o projeto irrigado é para os ricos, enquanto falta a terra para a
agricultura familiar, demonstrando a invasão do perímetro pelas empresas da
fruticultura com o amparo do Estado. No que tange à saúde, a falta de médico é
ressaltada além das áreas descobertas de Agentes de Saúde, dado o aumento
populacional vivenciado contribuindo para que as ACS não visitem as casas.
O avião que pulveriza a região contaminando as águas com venenos, os
trabalhadores da comunidade sendo explorados pelas empresas, e famílias de
pequenos produtores que passam fome, simbolizam as “mudanças” trazidas pelo
agronegócio para a comunidade. Dada a falta de apoio político para a resolução dos
problemas a comunidade fundou uma Associação como estratégia de enfrentamento
e luta por condições dignas de moradia, mas ainda não teve o apoio ampliado dos
moradores (FIGURA 47).
Como fatores que promovem a vida, relatam a existência do postinho de
saúde e da escola, o barzinho da Marlene, a butique, o salão de beleza e a quadra de
futebol, o transporte escolar, a coleta do lixo produzido e o colégio Piamarta.
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Figura 47 - Mapa de vulnerabilidades da Comunidade de Cabeça Preta.

A Comunidade de Lagoa dos Cavalos, representando o contraponto ao
modelo de desenvolvimento pautado no agronegócio, foi a representou o menor
número de fatores que ameaçam a vida, tendo como principal ameaça a 2ª etapa do
projeto Tabuleiro de Russas, o uso de agrotóxicos pelas empresas, a degradação
ambiental, a monocultura e o êxodo rural (FIGURA 48).
Demonstra importantes elementos relacionados ao modo de vida da
comunidade, a convivência com o semi-árido e a estratégia de cisternas de placas nas
residências, a sustentabilidade das ações que desenvolvem pautadas na agroecologia.
O desenho reflete a organização da comunidade em torno de projetos comuns, como
o manejo agrossilvopastoril, a apicultura, a casa do mel, a casa de farinha, a casa de
sementes a caprinocultura, a preocupação com a preservação ambiental, com a lagoa
da Tapera e os animais, considerados com os que promovem a vida.
Apesar de estarem distantes apenas 20 km das demais localidades, os
moradores da Lagoa dos Cavalos não conheciam as comunidades da Chapada,
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embora saibam dos problemas que eles têm enfrentado com a implantação das
empresas de fruticultura irrigada. Para eles, agora a sua responsabilidade em resistir à
chegada do agronegócio aumentou, pelo sofrimento percebido nas comunidades da
Chapada revelando os efeitos perversos da produção capitalista.

Figura 48 - Mapa de vulnerabilidades da Comunidade Lagoa dos Cavalos.

No momento de sistematização os grupos elegeram que o agronegócio é um
problema que atinge a todas as comunidades em formas e intensidades diferentes,
constituindo na maior ameaça às condições de vida e causando transformações nos
sentimentos e relações com o território, o que constitui as vulnerabilidades
socioambientais. A chegada das empresas potencializou o acesso desigual à terra, a
desterritorialização das comunidades, impondo modificações no trabalho rural. O
diálogo com a Lagoa dos Cavalos abriu possibilidades de buscarem apoio para
desenvolvimento de projetos que promovam a sustentabilidade da vida e o
fortalecimento dos vínculos comunitários.
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Encontramos em Bourdieu (1990), que o espaço social e os grupos que o
constituem e nele se distribuem são frutos de lutas históricas, nas quais os diversos
agentes se envolvem, conforme as posições que ocupam nesse espaço e das
estruturas mentais por meio das quais o apreendem.
Para Bourdieu (1989, p. 133-134) o mundo social pode ser representado em
forma de um espaço configurado na base de “princípios de diferenciação ou de
distribuição constituídos pelo conjunto das propriedades que atuam no universo
social considerado, quer dizer, apropriadas a conferir, ao detentor delas, força ou
poder neste universo”. Os agentes ou grupos de agentes ocupam uma “posição
relativa” neste espaço ou “numa classe precisa de posições vizinhas, quer dizer,
numa região determinada do espaço, e não pode ocupar realmente duas regiões
opostas do espaço – mesmo que seja concebível”.
O espaço social constituído por propriedades que são a base da sua
construção, uma vez atuantes, conferem ao espaço a característica de um campo de
forças, que é “um conjunto de relações de força objetivas impostas a todos os que
entrem nesse campo e irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo às
interações diretas entre os agentes” (BOURDIEU, 1989, p. 134).
As lutas e anseios das comunidades podem ser compreendidas, na visão de
Bourdieu:
“O poder simbólico como poder de construir o dado pela
enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou transformar a
visão do mundo, e deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o
mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente
daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao
efeito específico da mobilização, só se exerce se for reconhecido,
quer dizer, ignorado como arbitrário. Isto significa que o poder
simbólico não reside nos “sistemas simbólicos” em forma de uma
“força ilusionária”, mas que se define numa relação determinada –
e por meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe estão
sujeitos, quer dizer, isso é, na própria estrutura do campo em que
se produz e se reproduz a crença são apenas capital simbólico
objetivado) e a sua eficácia está sujeita às mesmas condições”
(BOURDIEU, 1989, p. 14-15).

As expressões simbólicas materializadas nos desenhos elaborados pelas
comunidades refletem a forte preocupação e insegurança da população acerca das
práticas ambientalmente agressivas e transformações em curso no território, as quais
geram profundas implicações em seu modo de vida.
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O processo de modernização agrícola do baixo Jaguaribe tem promovido a
reestruturação do sócio-espaço que, a par de repercussões consideradas positivas
como a criação de empregos, vem contribuindo para beneficiar interesses
econômicos em detrimento do agravamento de questões sociais, econômicas,
culturais e ambientais, que repercutem negativamente sobre a saúde dos moradores e
trabalhadores.
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9 TECENDO CONSIDERAÇÕES À GUISA DE UMA
(IN)CONCLUSÃO
Ne m t ud o o q ue e scr e vo r es u lta n u ma
r eal iza ção , r e s ul ta ma i s n u ma te n ta ti v a.
O q ue ta mb é m é u m p r a zer .
P o is n e m t ud o e u q ue r o p e gar .
Às v eze s, q uer o ap e na s t o car .
Dep o i s, o q ue to ca à s ve zes flo r es ce e o s
o ut r o s p o d e m p e gar co m as d u a s mão s.
Cl ar i ce L i sp ec to r

Com inspiração nas palavras de Clarice Lispector, eu queria “tocar” em
alguns aspectos que me foi possível perceber no contato com o campo empírico e
toda a gama de conhecimentos e saberes aflorados nessa caminhada. A complexidade
dos problemas envoltos na modernização agrícola não pode ser vista por olhares
lineares, mas pela congruência de visões, interpretações e sentimentos, para que a
“imagem” real seja desocultada e refletidas suas marcas no espelho do
desenvolvimento.
Ancorando o processo de desenvolvimento vivido na região, há um ritmo
frenético de introdução de novos produtos no mercado agrícola, com o intuito de
controlar e dominar a natureza em sua completude. A cada dia, novos produtos são
lançados no mercado globalizado, e rapidamente são também derramados nos solos,
no ar, nas plantas, comprometendo a saúde dos rios, dos animais, e das pessoas. Há
limitações da ciência em termos de acompanhar as interações decorrentes de
múltiplos usos de produtos numa mesma cultura, obscurecendo a investigação sobre
os efeitos à saúde e os impactos ambientais, dada a escassez de conhecimento
científico em especial no campo da ecotoxicologia, ampliando o campo de incertezas
e vulnerabilidades.
Agregue-se ainda as dificuldades de avaliação da contaminação do ar, água,
solo e alimentos por agrotóxicos, a complexidade das análises químicas e seu alto
custo, diante da exigência posta pelo positivismo que não se satisfaz com a
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identificação das evidências, impondo a necessidade de serem elaboradas provas para
que um risco seja mensurado.
Nesse sentido, ao adotar o paradigma de avaliação e percepção de risco em
estudos de natureza complexa, admite-se que a poluição ou contaminação de
compartimentos ambientais pode acontecer em “níveis aceitáveis”, mesmo diante da
impossibilidade de “medir” os efeitos maléficos à saúde a ao ambiente. Frente aos
resultados obtidos nesse estudo, indagamos sobre como se estabelecem tais “níveis
aceitáveis”. Consideram os compartimentos ambientais como estanques e
indissociados do contato, da convivência humana, separados em distintos espaços,
uma vez que o que é danoso ao ambiente pode não ser ao homem? Tais níveis são
aceitáveis “para quem”? Se não dispomos - mesmo diante de tantas tecnologias
disponíveis - de capacidade para “medir” os efeitos, sequer diagnosticá-los, torná-los
visíveis, como saber de são aceitáveis? Como mensurar os efeitos à saúde causados
pelo consumo diário de água contendo doze diferentes princípios ativos de
agrotóxicos, em uma população que não dispõe de outra alternativa de
abastecimento? Tal contradição tem sido o alicerce de legislações brasileiras, que ao
permitir o uso de substâncias tóxicas em “níveis aceitáveis” e “valores máximos”
sem dispor de meios e condições para a fiscalização, monitoramento e o controle,
amplia a vulnerabilidade das populações.
Ao assumir a posição de controle sobre os riscos, o gerenciamento não
cumpre o papel de prevenção da poluição, pois em relação aos agrotóxicos, esta é
intencionalmente provocada e a única possibilidade de prevenir somente se dará se a
utilização for evitada.

Segundo GRISÓLIA (2005), os ecossistemas não têm

comportamentos lineares, gerando um número muito de grande de incertezas, que
não nos possibilita uma verdadeira percepção dos riscos. Dessa forma, a percepção
incorreta dos riscos leva a adoção de medidas erradas de gerenciamento, que se
distanciam da real necessidade de prevenção da contaminação. No cenário desse
estudo permeado de incertezas, uma certeza se mostra: o modelo de desenvolvimento
pautado no uso intensivo de agrotóxicos para a produção da fruticultura irrigada no
baixo Jaguaribe tem implicações severas no campo da saúde, trabalho e ambiente,
que já mostra as marcas da sua insustentabilidade.
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No que tange ao campo da saúde, há lacunas estabelecidas na formação dos
profissionais para atuarem em situações complexas, dado o conhecimento linear e
fragmentado historicamente construído. Tais limitações convergem para as
dificuldades apresentadas pelo SUS na efetivação de ações voltadas à atenção
integral à saúde de populações expostas a agrotóxicos, que oscilam do despreparo
dos profissionais, à fragilidade da rede laboratorial para diagnóstico de casos e dos
sistemas de informação, culminando com a tímida tentativa de implementação de
ações de vigilância e assistência na rede pública.
Todas essas questões se entremeiam e apresentam novos desafios para o SUS,
na medida em que o desenvolvimento transita entre o meio rural e o urbano,
modificando a dinâmica dos territórios e os modos de vida das populações, tecendo
novas inter-relações entre o trabalho, o ambiente e a saúde, criando novos riscos e
incertezas, quase sempre envoltas no manto de ocultamento trazidas pelas promessas
de melhores condições de vida.
Compreendendo a incompletude do conhecimento e a necessidade de definir
novas práticas de vigilância da saúde que incorporem as dinâmicas ocorridas no
“território-vivo” propusemos uma pré-concepção de “contexto de risco” adotada
como ferramenta conceitual ao longo deste estudo, ao tempo em que é avaliada em
seu potencial de contribuição para a aproximação do real. Os contextos de risco
compreendem o conjunto de fixos e fluxos materiais e imateriais produzidos por
forças

econômicas,

políticas

e

simbólicas,

configuradas

no

modelo

de

desenvolvimento e veiculadas por instituições públicas e processos de produção que
estruturam e modificam a vida social e a natureza, conformando cenários distintos de
vulnerabilidade socioambiental e inequidade, que condicionam o processo saúdedoença nos territórios. Congregam cenários delineadores das condições e modos de
vida, multidefinidos e imbricados espacialmente, socialmente, politicamente,
economicamente e culturalmente e determinam as desigualdades e vulnerabilidades
socioambientais e a condição de saúde das populações nos territórios.
Os contextos de risco desocultados nos diferentes segmentos estudados são
delineados pela articulação de distintas dimensões que se manifestam e determinam
vulnerabilidades. O segmento de trabalhadores do agronegócio está exposto a
condições insalubres pelo intenso uso de venenos que há dez anos são lançados
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diariamente no ambiente, pelas quantidades elevadas de caldas tóxicas que preparam
ou aplicam diariamente, não dispõem da informação acerca dos produtos aos quais
estão expostos, não encontram atendimento às usas necessidades de saúde e arriscam
suas vidas para garantir a manutenção de um “selo de qualidade” que garante a
exportação da produção de frutas. As frutas são cuidadas e protegidas, mas a saúde
do trabalhador fica em segundo plano.
O contexto de risco dos pequenos produtores conforma-se prioritariamente
pelas dimensões sociais, culturais e econômicas, que potencializam a exposição aos
agrotóxicos frente à necessidade de produção para subsistência da família, e para
tanto não vê possibilidade de produzir sem usar os venenos, porém não dispõe de
assistência técnica, possui baixa escolaridade, é induzido pelos vendedores das lojas
a utilizar agrotóxicos sem a orientação necessária, e teve a sua condição de vida e de
trabalho modificada, em vezes tendo que se submeter às empresas, quer seja pela
pressão sofrida pela venda de suas terras, quer seja quando se transforma em um
trabalhador rural assalariado.
O segmento de resistência vê suas vidas e seus projetos ameaçados pela força
do agronegócio subsidiado pelo Estado, impulsionando a expansão de agropolos e
perímetros irrigados, desconsiderando a cultura local e o território socialmente
construído em consonância com o bioma caatinga. As lutas de movimentos sociais e
das comunidades pela proibição da pulverização aérea criou novas situações de
vulnerabilidades socioambientais, sendo plantado o medo como forma de repressão
dos anseios por locais dignos de moradia e de respeito, quando a liderança que
denunciava o problema da poluição recentemente foi assassinada. Como é possível
materializar as ações da saúde frente a diferentes contextos de risco?
Compreendemos que o SUS, embora seja um modelo que conceba a saúde em
sua dimensão ampliada, como estado de perfeito bem-estar bio-psico-social, continua
desenvolvendo ações predominantemente curativas e pontuais, longe de praticar a
promoção da saúde e a proteção dos indivíduos, em especial os expostos a
agrotóxicos. Dessa forma, não consegue alcançar os territórios, não promove
equidade nem integralidade da atenção.
A atuação da Atenção Básica à saúde precisa se libertar da territorialização
até então pautada nos moldes da geografia clássica para definição de “áreas
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adscritas” e inovar essa prática de reconhecimento do território como espaço
dinâmico, que se renova nas relações, que carrega dimensões culturais, políticas e
simbólicas. Como “porta de entrada” ao SUS, percebe-se que ela precisa ser aberta,
para permitir o real acesso aos serviços.
A aproximação com o território-vivo fez aflorar a reflexão sobre a
“urbanidade do SUS”, distante do campo e dos seus problemas, que não tem
incorporado as significativas mudanças decorrentes do modelo de desenvolvimento
que impera na lógica do capital, na condição de saúde das comunidades. Temos um
SUS “portador de necessidades especiais”. Um tanto “surdo” por não ouvir o clamor
que emerge nos territórios frente às desigualdades socioambientais que ora
determinam os modos de vida das comunidades, um tanto “mudo” por não saber dar
respostas às novas situações apontadas, um tanto “cego” por não enxergar o nexo
causal em relação ao diagnóstico de uma intoxicação aguda por agrotóxicos, mesmo
em áreas onde grandes quantidades de produtos são derramadas diariamente no solo,
atingindo os indivíduos de todas as formas.
Tendo em vista a complexidade de ações e interações que envolvem a
temática do desenvolvimento e suas implicações na saúde, concordamos com
BREILH (2003, p.940) que nos aconselha a “ativar um pensamento crítico acerca
dos problemas de saúde no trabalho, e para isso é indispensável recuperar uma
ideologia emancipadora para pensar uma proposta que permita entender as
dimensões da determinação da saúde inscritas nos modos de vida típicos de cada
grupo”. Diante da opção pelo modelo de desenvolvimento capitalista cabe à política
de saúde reconhecer a complexidade e as incertezas associadas aos problemas
ambientais, romper com os velhos pactos e avançar na perspectiva da precaução,
articulada às demais políticas sociais e instituições cujos projetos interferem na
condição de vida das populações, entre as quais a agricultura e o meio ambiente - que
devem incluir em seus programas os gastos com a saúde gerados pela degradação
ambiental - e favorecer a participação de diferentes atores e movimentos sociais.
A mudança de foco se faz necessária no que tange às “vigilâncias”, que
precisam incorporar às suas ações e processos de trabalho os domínios e dimensões
que fazem parte da saúde como objeto multidimensional e “agir mais que vigiar”,
deitar o olhar e enxergar os grupos mais vulneráveis para atender às necessidades dos
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que mais estão sendo vitimados pela injustiça socioambiental. Deve priorizar as suas
ações com base na territorialização dos problemas e dos grupos populacionais e
prover a circularidade das informações acerca dos territórios, visando diagnósticos
integrados e transdisciplinares, a intersetorialidade das ações, a efetividade dos
processos decisórios e a ampliação da participação de atores locais, valorizando e
incorporando os saberes como aconselha FREITAS (2004).
Dessa forma, trazemos a tessitura das conexões até então ocultadas entre a
expansão do agronegócio da fruticultura irrigada no interior cearense e sua relação
com a saúde, o ambiente e o trabalho. Ao desvelar a vulnerabilidade daqueles que
historicamente são culpabilizados e vítimas diante das fragilidades institucionais de
distintos setores públicos, espera-se uma ação mais enérgica do aparato estatal na
garantia do direito à saúde, investindo no resgate da condição cidadã da população
por meio de políticas públicas que potencializem avanços no campo social, para além
do desenvolvimento econômico.
As trilhas percorridas não tem a pretensão de esgotar esse tema, aliás, apenas
abrimos as cortinas para desvelar esse cenário.

Mas, de trazer elementos que

suscitem o aprofundamento do debate no sentido de favorecer a construção de
espaços participativos para o delineamento de políticas públicas pautadas na
sustentabilidade da vida. Assim, faremos florescer a utopia? Talvez, não como algo
distante e inatingível, mas como o que deve ser tocado, buscado, sendo possível a sua
construção. Pois “o que toca, às vezes floresce, e outros podem pegar com as duas
mãos’.
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ANEXO 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto: “Contextos e Contornos da modernização agrícola
em municípios do Baixo Jaguaribe: o espelho do (des)envolvimento
e seus reflexos na saúde, trabalho e ambiente”
Coordenadora do Projeto: Alice Mª Correia Pequeno Marinho
Instituição Executora: Universidade de São Paulo
Investigação: objetiva caracterizar os contextos de riscos relacionados a
modernização agrícola nos municípios do Baixo Jaguaribe e suas implicações para a
saúde, o ambiente e o trabalho nos diferentes modelos de produção.
Para ser lido a todos os possíveis entrevistados: As informações a seguir,
descreverão o estudo e seu papel, como participante. O entrevistador responderá
quaisquer perguntas que você possa ter sobre este questionário e sobre o estudo. Por
favor, ouça com atenção e não hesite em perguntar qualquer coisa sobre as
informações fornecidas.
Propósito do Estudo: nós estamos convidando você a participar de um estudo que
busca conhecer o a história da modernização agrícola na região, o significado da
implantação do Perímetro Irrigado e a chegada das empresas da fruticultura, as
mudanças nas relações de trabalho e nos modos de vida dos trabalhadores e
comunidades, as alterações no ambiente e as lutas e formas de organização das
comunidades.
Procedimentos a serem seguidos: Se você decidir, voluntariamente, participar, após
ter lido este termo de consentimento, o pesquisador fará perguntas a respeito do seu
processo de trabalho, das relações com o trabalho, do seu modo de vida e das
mudanças percebidas com a chegada das empresas, da sua relação com a comunidade
e com o lugar, como avalia a sua saúde e as mudanças ocorridas no meio ambiente,
como se dá a organização da comunidade, entre outras. Solicitamos permissão para
gravar as respostas, garantindo o seu anonimato quando as informações forem
analisadas. Caso permita, o pesquisador poderá solicitar fotos de algumas situações,
sendo mantido o sigilo da sua fisionomia, através de tarjas pretas. Os resultados vão
compor um relatório de pesquisa, e poderão ser publicados em revistas e eventos
científicos, assim como o material fotográfico, sempre garantindo a
confidencialidade sobre quem deu as informações.
Riscos e Benefícios: Nesse estudo, não haverá procedimentos para a coleta de
amostras biológicas ou outros procedimentos que gerem riscos diretos aos
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participantes. Não haverá nenhum tipo de pagamento pelas informações prestadas,
ou despesas financeiras de nenhuma natureza.
Os resultados vão gerar informações que facilitam a orientação de processos de
trabalho em instituições públicas e pelas comunidades.
DIREITOS DOS PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS:
1)De esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e
outros relacionados com a pesquisa.
2 )De retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do
estudo sem que isso traga prejuízo a sua pessoa.
3) De sigilo, sendo mantido o caráter confidencial da informação prestada aos
pesquisadores.
Coordenadora da pesquisa – Alice Mª Correia Pequeno Marinho
Al.das nove Horas, 298 Q-19 Cidade 2000 Fortaleza-Ceará Brasil
Telefone (85) – 3101.1409 e (85) 8885-4231
Faculdade de Saúde Pública da USP
Endereço: Av.Dr. Arnaldo, 715 São Paulo-SP
Fone: (11) 3061-7000 e 3061-7717
E-mail; www.fsp.usp.br
Eu ouvi e entendi este termo de consentimento, estando ciente dos objetivos, riscos e
benefícios de minha participação na pesquisa. Minhas perguntas foram respondidas.
Eu, voluntariamente, concordo em ser entrevistado.
____________________________
Assinatura

________________ ______________
Data

Hora

Impressão Digital
_____________________________
Assinatura da Testemunha
_____________________________
Assinatura do Investigador

________________ ______________
Data

Hora

________________ ______________
Data

Hora
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ANEXO 2

Roteiro Grupo Focal com Trabalhadores

1- Acolhida.
2- Apresentação do estudo e assinatura do TCLE.
TEMÁRIO:
-História de vida e inserção na agricultura.
-O trabalho que realiza.
-Significado do Projeto Irrigado para sua vida.
-A identificação de riscos.
-Percepção sobre a saúde frente ao uso de agrotóxicos.
-O significado de ser um trabalhador (da empresa, parceiro, pequeno
produtor).
-Mudanças percebidas no modo de vida,no ambiente e na saúde com a
chegada das empresas na região.
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ANEXO 3

Roteiro de Entrevistas com membros da comunidade e lideranças
1. Apresentação da Pesquisa
2. Assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
- O contexto histórico do lugar e os sentimentos sobre as mudanças no território.
-As práticas na agricultura antes da modernização agrícola.
-Contexto socioambiental frente à implantação do Perímetro irrigado e da
fruticultura.
-Os modos de vida e a percepção sobre riscos a que estão expostos.
-Organização da comunidade e movimentos de resistência com a expansão do
agronegócio.

