
Quanto veneno 
tem no seu prato?

Entrevista com especialista

Entrevista por Gricia Graziele Oliveira, Graduanda em Nutrição

(FSP/USP)

      Há uma discussão crescente sobre o uso de

agrotóxicos na agricultura brasileira e os efeitos

negativos desses agentes químicos para a

saúde humana e para o meio ambiente

(contaminação de solo, água e prejuízo para

animais e plantas locais).  Entrevistamos a

professora da Faculdade de Saúde Pública da

Universade de São Paulo (FSP/USP), Adelaide

Cassia Nardocci, que tem realizado diversas

pesquisas nessa área. Leia na íntegra e fique por

dentro das principais questões sobre esse

assunto tão polêmico e importante para a saúde

pública.

 

 

 Revista Sustentarea (RS): O uso de

agrotóxicos no Brasil é extenso na

agricultura. O que temos, em termos de

evidências científicas atuais, sobre os

efeitos do uso de agrotóxicos para a

alimentação e meio ambiente?

 

Adelaide Cassi Nardocci (ACN): Sim. O
Brasil é desde 2008 o maior consumidor
mundial de agrotóxicos. Existem
evidências científicas crescentes do
significativo impacto da exposição aos
agrotóxicos na saúde das pessoas e
também aos ecossistemas de forma
geral. Em relação à saúde humana, temos
os efeitos agudos como intoxicações e
mortes de trabalhadores e familiares que
lidam mais diretamente com a aplicação  

 

 

 

ou de pessoas que são expostas a altas
doses, como por exemplo, durante a
atividade de pulverização aérea de
agrotóxicos nas lavouras que acabam
atingindo comunidades próximas.

Existem evidências importantes da
ocorrência de suicídios nesta população
que está relacionado de um lado à
exposição de agrotóxicos que são
depressores do sistema nervoso central e
de outro, a vulnerabilidade social desta
população, muitas vezes pressionada por
dívidas ou financiamentos junto aos
bancos ou as grandes empresas.

São crescentes também as evidências de
efeitos em baixas doses, os quais incluem
efeitos carcinogênicos e a interferência
endócrina, que leva aos mais variados
desfechos de saúde como por exemplos
problemas de desenvolvimento, doenças
metabólicas, diversos tipos de cânceres,

entre outros.
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Agrotóxicos sendo aplicados em lavoura por via aérea.

 

F
o
to

 -
 R
e
p
ro

d
u
çã

o
: D

iá
ri
o

 d
e

 T
a
u
b
a
té

 (
o
n
li
n
e

)



Entrevista com especialista

(RS): Há informações precisas acerca da

quantidade e tipo de agrotóxicos que

estão sendo utilizados nas lavouras no

Brasil? Onde a população não

familiarizada com o assunto pode obter

essas informações?

 

(ACN): Existem informações da
quantidade de agrotóxicos
comercializada anualmente por Estado.

No entanto, esta informação diz respeito
apenas ao que foi legalmente
comercializado, mas sabemos que no
Brasil muitos produtos entram
irregularmente pelas fronteiras e
também não é desprezível a quantidade
de agrotóxicos produzidos em fábricas
irregulares “de fundo de quintal”. Assim,

não existe um sistema de informação
que diga o que efetivamente está sendo
utilizado em cada lavoura do país.

Meu grupo de pesquisa criou um portal
que consolida algumas das informações
mais importantes sobre agrotóxicos e
ele pode ser acessado no link:

http://www.hygeia3.fsp.usp.br/nra/ariadn
e/

 

 

 

 

(RS): Qual a diferença entre agrotóxicos

de contato e sistêmicos? Os efeitos

ambientais e na saúde humana de cada

um são diferentes?

 

(ACN): Agrotóxicos sistêmicos são
aqueles que, quando aplicados nas
plantas, circulam através da seiva por
todos os tecidos vegetais, se distribuindo
de forma uniforme e ampliando o seu
tempo de ação. Já os agrotóxicos de
contato são aqueles que agem
externamente no vegetal, mas estes
também, em boa parte, são absorvidos
pela planta, penetrando em seu interior
através de suas porosidades.

Assim, ambos os tipos, se não foram
degradados pelo próprio metabolismo
do vegetal, permanecerão nos
alimentos, mesmo depois deles terem
sido lavados e as pessoas poderão ser
expostas a ambos os tipos pelo consumo
dos alimentos. Desta forma, tanto do
ponto de vista de saúde humana como
do ponto de vista de efeitos ecológicos,

ambos oferecem riscos.
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Aplicação manual de agrotóxicos em plantação

"Fizemos um estudo que monitorou

mensalmente a água de

abastecimento público em 26

municípios do estado ao longo de

um ano. Em alguns municípios

encontramos uma situação

preocupante, pois encontramos até

seis substâncias diferentes na

mesma amostra [...]"



Entrevista com especialista

(RS): Pode comentar sobre suas

pesquisas a respeito da presença de

resíduos de agentes químicos agrícolas

no sistema de abastecimento público

de água de São Paulo? O quão extenso é

o impacto desses agentes na água que

consumimos?

 

(ACN): Temos trabalhado em parceria
com Centro de Vigilância Sanitária da
Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo buscando entender melhor como
as atividades agrícolas e o uso do solo
nas bacias hidrográficas influenciam a
presença de resíduos de água nos
mananciais de abastecimento público,

visando construir um modelo de
vigilância da qualidade da água de
consumo humano que seja mais efetivo
na proteção da saúde das pessoas.

Fizemos um estudo que monitorou
mensalmente a água de abastecimento
público em 26 municípios do estado ao
longo de um ano. Em alguns municípios
encontramos uma situação preocu-

pante, pois encontramos até seis
substâncias diferentes na mesma
amostra e vários agrotóxicos que estão
regulados pela Portaria de Potabilidade
da Água de Consumo Humano do
Ministério da Saúde. Da mesma forma,

existem vários outros estudos de colegas
de outras universidades brasileiras que
também têm encontrado agrotóxicos
em água de abastecimento. Podemos
afirmar que é uma questão muito
preocupante do ponto de vista de Saúde
Pública, mas não temos ainda um
quadro mais claro da magnitude deste
problema em todo País.

 

 

 

 

 

 

 

(RS): E para finalizar, em sua opinião

que medidas podem ser tomadas

imediatamente para a redução do uso

de agrotóxicos? Quais são os modelos

de produção sustentável que podem

substituir o uso desses agentes

químicos, reduzindo o impacto

ambiental e na saúde pública, sem

prejudicar a produtividade?

 

(ACN): A medida mais importante é
investir em modos de produção que não
utilizem agrotóxicos. A produção de
alimentos orgânicos e a agroecologia
são alternativas viáveis para a produção
de alimentos no Brasil. Precisamos
lembrar que a quem mais usa
agrotóxicos são as grandes
monoculturas que se destinam a
produção de commodities e não de
alimentos para a população.

Muitos países têm investido, e com
muito sucesso, na redução do uso de
agrotóxicos e no aumento da produção
de alimentos orgânicos.

Adelaide Cassia

Nardocci, Física,

Doutora em Nutrição

em Saúde Pública pela

Faculdade de Saúde

Pública da

Universidade de São

Paulo (USP). 
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"A medida mais importante é investir em modos

de produção que não utilizem agrotóxicos. A

produção de alimentos orgânicos e a

agroecologia são alternativas viáveis para a

produção de alimentos no Brasil."


