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Resumo 

A presente pesquisa em realização tem como objetivo analisar a relação sociedade-natureza, a partir 
da caracterização do uso de agrotóxicos na produção agrícola, sob o modelo agroexportador com 
forte demanda no mercado externo via política de preços globais, que comprometem a situação 
socioeconômica, a saúde e em geral a condição de vida da população e consequentemente o 
equilíbrio sociometabólico da relação homem/sociedade - natureza. Nessa direção objetiva-se 
compreender como se estabelecem estas relações no espaço agrário sergipano. Entendemos que o  
conhecimento da realidade consiste na reflexão crítica do pensamento em constante diálogo com o 
real, portanto a necessidade de discutir a problemática proposta envolve sobremodo o conhecimento 
do conceito de espacialização, que envolve o entendimento analítico dos conceitos de: espaço-lugar, 
Estado, divisão social e territorial do trabalho. A escala exibe grande potencialidade para 
compreender a realidade em sua complexidade, oferecendo prioridade para questões de poder e 
diferença espacial, tornando-se instrumento afinado com a incorporação analítica de diferentes 
variáveis explicativas (econômicas, sociais, políticas, culturais...) em diversos âmbitos espaciais. A 
leitura do lugar permite o entendimento do movimento da totalidade das relações mundiais de 
produção e de trabalho nas diferentes leituras escalares: locais, regionais, nacionais e internacional 
em um pensar reflexivo do espaço no movimento da circularidade do capital versus trabalho e da 
relação homem-sociedade-natureza. Nesse movimento o desenvolvimento da nossa pesquisa tem 
indicado que o  campo sergipano se inscreve no mercado nacional e global tornando-se dependente 
dos interesses externos na nova reestruturação produtiva via intervenção do Estado por meio das 
Políticas Públicas, principalmente das políticas de créditos incentivadoras da utilização dos 
agrotóxicos, via o modelo do agronegócio, tem produzido uma forte concentração fundiária, 
precarização das relações de trabalho, aumento dos riscos de degradação ambiental e da saúde 
humana. Esse processo agroindustrial, caracterizado pela modernização técnica da agricultura e sua 
integração com a indústria tem caracterizado mudanças na base técnica dos meios de produção com 
a presença crescente de insumos industriais (fertilizantes, agrotóxicos, corretivos do solo, sementes 
melhoradas, combustíveis líquidos), máquinas industriais (tratores, colhedeiras, implementos, 
equipamentos de irrigação etc.) afetando toda a base da reprodução da família camponesa, da saude 
do trabalhador e da autonomia do trabalhador rural provocando profundas e irreversíveis 
transformações no espaço agrário sergipano. 
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Introdução 

 

 A relação sociedade-natureza na ciência moderna é fruto de uma racionalidade onde as 
técnicas passam a ser instrumentos do conhecimento-mensuração-manipulação da natureza passiva, 
essencialmente estranha a liberdade e a finalidade do humano, a quem cabe dominá-la e decifrá-la. 
Segundo Veith Jr (1999), esse homem que domina não pertence a natureza, ela lhe é exterior, uma 
vez que é capaz de chegar pela decifração experimental, ao ponto de vista de Deus sobre o mundo, 
ao plano divino que este exibe global e localmente.   

Na medida em que homem produz uma nova consciência de si e da natureza, tornando esta 
como objeto e o homem como sujeito, observa-se a tendência do econômico e do político de se 
colocarem como instituições estruturadoras da sociedade. A natureza passa a ser vista por estes 
olhares econômicos, estratégicos e intervencionistas. Um país seria definido, não pelo que possui de 
natureza, mas pela sua capacidade técnica de transformá-la em objetos, de como se utilizar dela. 
Seu limite não seria a natureza e sim o próprio nível tecnológico (SCARIN, 2001). A técnica 
aparece conectada ao capital e subvertida a existência social. 

É nesse contexto, que as técnicas adquirem um novo sentido e uma instrumentalidade rumo 
ao desenvolvimento, crescimento e progresso, que alimentaram guerras e são alimentadas por elas. 
Assim, fruto da segunda guerra mundial, como arma química a indústria dos agrotóxicos produziu 
uma série de substâncias que revelaram-se letais para insetos, entre elas o DDT (dicloro-difenil-
tricloro-etano), que foi sintetizado pela primeira vez em 1874, por Paul Muller, um químico alemão, 
e serviu para o combate de piolhos em soldados, prisioneiros de guerra e refugiados. Sendo dessa 
forma, segundo Carson (1962), tomado aspecto de coisa familiar por ter sido empregado no 
borrifamento dos corpos dos soldados.   

O uso dos químicos após a segunda guerra mundial foi amplamente divulgado como um 
meio seguro, cientificamente, para o extermínio de pragas e patógenos das plantas. Os agricultores 
se viram atraídos pela forma rápida e eficaz de livrar as pragas, que ameaçavam as plantações e seus 
lucros. O desenvolvimento científico e tecnológico são apresentados como atividades 
valorativamente neutras, onde o crescimento econômico e social se dariam como consequência. A 
noção da produção agrícola passa a ter uma dimensão ideológica, que submete o significado de 
desenvolvimento na agricultura a ideologia da modernização. 

O Estado Brasileiro, enquanto agente de políticas de modernização e desenvolvimento 
econômico e técnico, desenvolve políticas econômicas voltadas à modernização de setores 
considerados tradicionais, arcaicos e atrasados, como por exemplo, a agricultura. Para que a 
agricultura pudesse ser inserida no sistema econômico fazia-se necessária a sua modernização via 
extensão de avanços técnico-científicos no campo. 

Os planos de desenvolvimento oficiais inspirados nesta visão desenvolvimentista 
passam a definir as competências dos agricultores e as características do sistema 
técnico que eles devem colocar em operação. Os órgãos públicos de difusão de 
tecnologia têm a tarefa de "enquadrar" os agricultores no "modelo" de 
desenvolvimento idealizado, segundo os cânones da modernização. Trata-se da 
ampliação de clientela do desenvolvimento, aportando novos conhecimentos 
àqueles que estão em atraso na rota do progresso, ou seja, os "retardatários da 
modernização". Nesta visão, o desenvolvimento é um processo considerado único, 
que leva do atrasado ao moderno, tendo, portanto, uma concepção linear. Este novo 
"modelo" moderno, "desenvolvimentista", encampado pelos agricultores 
empresariais modernos, é o único possível e desejável. (ALTAFIN, 1999, p.40). 

A modernização agrícola no Brasil, com base no uso de agrotóxicos, seguindo os preceitos 
da segunda guerra, foi vinculada inicialmente a Programas de Saude Pública, objetivando o 
combate de vetores e o controle de parasitas, para mais tarde por volta de 1960 ser utilizada como 
insumo à agricultura. Na década de 1970, efetivou-se no Brasil a abertura ao comércio dos 
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agrotóxicos, através do Plano Nacional de Desenvolvimento, engendrado pelo governo militar e do 
Programa Nacional de Defensivos Agrícolas - PNDA. A aquisição dos agrotóxicos era 
condicionada aos recursos do crédito rural, com a inclusão de uma cota contingenciada ao montante 
do financiamento (OPAS/OMS, 1997).  

A "transferência de tecnologia" ou a "adoção de pacotes tecnológicos" obedece a uma 
perspectiva epistemológica própria, onde a tecnologia passaria por estágios evolutivos ascendentes 
em direção a uma modernização sempre melhorada, representada, no caso específico, pelas 
máquinas e agrotóxicos. E tal perspectiva de modernização, partia igualmente do pressuposto de 
uma pretensa neutralidade tecnológica, ao identificá-la como fator suficiente para o 
desenvolvimento da Agricultura Brasileira, independentemente do contexto em que foi gerada e dos 
fatores socioculturais, políticos e econômicos que permearam determinadas opções tecnológicas. 

O Estado como incentivador através de um processo político orientado pelo princípio da 
modernização da economia nacional oportunizou a entrada de produtos e até de grandes indústrias 
multinacionais, tornando o Brasil o primeiro consumidor de agrotóxicos em nível mundial em 2008, 
segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF, 2010), tendo em vista que muitos 
destes agrotóxicos, consumidos no país, são proibidos de serem utilizados nos países onde são 
fabricados. 
 Na modelo neoliberal, segundo Delgado (2001), a modernização conservadora da agricultura 
significou uma forte concentração fundiária, precarização das relações de trabalho, aumento dos 
riscos de degradação ambiental e da saúde humana.  
 A questão ambiental é fruto do processo industrial de países desenvolvidos. Onde o 
crescimento econômico aliado a ideia de progresso, tem a natureza somente como recurso natural 
para produção industrial, portanto, ela é tomada como fator de atraso, o que importava era 
manufatura de produtos do avanço da técnica, ciência e tecnologia. Uma nação é considerada rica e 
poderosa, quanto mais importa matéria-prima e exportar produtos manufaturados. Sendo assim, não 
é vantagem possuir reservas naturais e estas servem apenas para alimentar sistemas de 
transformação industrial em outros países (VERDI, 2001). . 

O processo agroindustrial, estabelecido pela modernização técnica da agricultura e sua 
integração com a indústria, é caracterizado por um lado pela mudança na base técnica de meios de 
produção utilizados pela agricultura, materializada na presença crescente de insumos industriais 
(fertilizante, agrotóxicos, corretivos do solo, sementes melhoradas, combustíveis líquidos), 
máquinas industriais (tratores, colhedeiras, implementos, equipamentos de irrigação etc.) e exclusão 
de agricultores camponeses. De outro, ocorre a integração da produção de alimentos e matérias-
primas e vários ramos industriais (oleaginosas, moinhos, usinas de cana, papel,  fumo,  têxtil, 
bebidas etc), que ganhou expressão de agronegócio e está relacionado à agropecuária que dá certo, 
onde a produção com alta tecnologia traz riquezas e modernidade, através do marketing vendido 
como salvação do país, de equilíbrio das contas públicas e de fornecimento de alimentos, madeira e 
biocombustíveis para o mundo, e domina a política agrícola do Estado (OLIVEIRA, 2005).  

As descobertas de novas tecnologias e o conhecimento científico acabaram por consolidar o 
agronegócio brasileiro como um modelo de produção agrícola na construção e solidificação da 
economia. Porém, ele tem trazido benefícios financeiros para poucos, acumulando, gerando 
impactos nas condições de vida e trabalho e no meio ambiente, que são socializados e devem ser 
compreendidos como expressões das relações sociedade-natureza e capital-trabalho. Persegue-se 
nessa política agrícola, a concepção de planejamento induzidos de mercados de produtos rurais, 
mediante a desoneração dos riscos estruturais do processo produtivo privado (risco de produção e 
de preços). Estimulando-se a adoção de pacotes tecnológicos da revolução verde, considerados 
sinônimos de modernidade, incentivando o aprofundamento das relações de crédito na agricultura, 
mediante adoção de pacotes com subvenções financeiras. 

"(...) a agricultura passou a ter um papel importante, não somente como produtora de 
matérias-primas e alimentos, mas também como mercado para o parque industrial em termos de 
máquinas e, posteriormente, de outros insumos agrícolas” (MARTINE & GARCIA, 1987, p. 20).  O 
que se verifica é uma forte subordinação da terra ao capital, seguindo as necessidades do 
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desenvolvimento capitalista. Ou seja, é a explícita lógica da penetração das relações capitalistas no 
campo. 

Para Moraes (2000), no padrão atual de reprodução do capital, quando a fronteira 
tecnológica desaloja a fronteira territorial como fonte de superlucro, uma contradição básica passa a 
ser a que opõe a necessidade contínua de renovação técnica e destruição de massas cada vez 
maiores de capitais congeladas em plantas industriais. Assim, a dinâmica de uso de agrotóxicos no 
espaço agrário está inscrita no caráter expansivo-degradador em que o Estado media, sob diferentes 
formas, a dinâmica já internacionalizada da economia com a intervenção da escala local. 

Na busca por modelos teóricos para se analisar os impactos dos processos produtivos, tem-
se a Geografia como ciência social, que possui em seu arcabouço um conjunto de categorias que se 
expressam a partir das discussões acerca da ação humana no ato de modelar a superfície terrestre e 
das discussões sobre a relação sociedade-natureza. O espaço agrário sergipano é colocado como 
categoria de análise, em termos de produção, transformação e ordenamento do território no sentido 
de compreender as transformações socioambientais, com ênfase na relação sociedade-natureza, 
mediada pelo trabalho e estabelecida pelo agronegócio. 

Este trabalho faz parte da pesquisa em andamento, que tem como objetivo analisar a relação 
sociedade-natureza a partir do modelo agroexportador com ênfase no uso de agrotóxicos para 
produção agrícola, no processo histórico, na modernização do campo e na ação transformadora do 
espaço agrário sergipano. 

 

O Uso de Agrotóxicos no Espaço Agrário Sergipano 

O  campo sergipano se inscreve no mercado nacional e global tornando-se dependente dos 
interesses externos na nova reestruturação produtiva, na divisão social e territorial do trabalho, via 
intervenção do Estado por meio das Políticas Públicas, principalmente as políticas de créditos e 
incentivos para utilização dos agrotóxicos, sua inserção no mercado nacional e global.  

Compreendemos que a integração ao mercado com a modernização do campo tem 
direcionado a concentração da terra,  dos meios tradicionais de produção (sementes, adubos 
organicos, diversificação da produção e saberes tradicionais) afetando toda a base de reprodução da 
família, saude do trabalhador e da autonomia do produtor rural, que provoca redução do espaço 
familiar e profundas e irreversíveis transformações no espaço agrário sergipano.  

Para Lisboa (2007) o desenvolvimento nacional fundamentado no fortalecimento industrial  
com utilização da política cambial, fiscal e creditícia, privilegiam as esferas produtivas mais 
capitalizadas, como as agroindústriais e commodities, que geram divisas e equilibram a balança 
comercial do país.  

A implantação da indústria pesada entre 1955 e 1961, a consolidação do Complexo 
Agroindustrial, a criação de um Sistema de Crédito Nacional, em consonância com o Estado através 
da implementação de políticas agrícolas destinadas a favorecer e incentivar a aquisição dos 
produtos da indústria pelos produtores rurais (sobretudo os médios e grandes), constituíram a mola 
mestra do processo de modernização da agricultura brasileira (DELGADO, 2001). 

Perseguiu-se na política agrícola a concepção de planejamento induzido dos 
mercados de produtos rurais mediante a desoneração dos riscos estruturais do 
processo produtivo privado (riscos de produção e de preços). Estimulou-se a 
adoção de pacotes tecnológicos da "Revolução Verde", então considerados 
sinônimos de modernidade, e incentivou-se um enorme aprofundamento das 
relações de crédito na agricultura mediando a adoção desses pacotes com 
volumosas subvenções financeiras (DELGADO, 2001). 
 

As políticas de ordenamento territoriais “de um lado priorizam a pequena produção, de outro 
são incentivadas políticas de estímulo aos grandes proprietários através da exportação de 
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commodities” (CONCEIÇÃO, 2003, p.5). A preocupação do Governo Federal, na implementação 
de uma política de desenvolvimento territorial sustentável, compreende a construção de espaços 
dinâmicos para ações locais, determinadas pela descentralização das políticas públicas e pela 
“participação social”, tendo em vista uma série de medidas de agregação de valor (CONCEIÇÃO, 
2012, p.7). 

O Estado gerencia o controle dos antagonismos através de uma política de mercado e na 
ideia de individualização. A estrutura institucional expõe o espaço da possibilidade como um 
mundo de ideias e das possibilidades individuais independentes do sistema econômico, mas com 
despeito a capacidade empreendedora do indivíduo sob seu poder e vontade. Nessa lógica, 
seguimos análise do território sergipano a partir de Conceição (2011) para quem  

Ao longo do período de 1970-1995 foram verificadas mudanças significativas no 
uso da terra com a expansão da atividade agropecuária em Sergipe, e na ocupação 
da fronteira agrícola. Assim, enquanto as áreas de pastagens e de lavoura se 
expandiram, as matas e as áreas produtivas não utilizadas recuaram no espaço rural 
sergipano (CONCEIÇÃO, 2011, p.6). 

Ainda de acordo com Conceição (2011) a intensificação do plantio da cana-de-açúcar, o 
agronegócio de agrocombustível, tem significado a destruição da agricultura campesina. O que 
indica a perda de abastecimento de alimentos nas feiras locais, com aumento dos preços dos 
produtos alimentares, e em consequência a perspectiva do aumento da fome. 

De 1995-2013, segundo o IBGE no campo sergipano, as lavouras cresceram em área 
plantada da segunte maneira: de 91.652 – 11.154 ha para a lavoura de milho; de 40.331 -  57.290 
para a laranja e  de 24.808 – 52.852 ha para a cana-de-açúcar. Como são frutos de produção 
extensiva de commodities agrícolas, envolvem o uso, também, extensivo e intensivo de agrotóxicos, 
com finalidade de controlar doenças e pragas e aumenar  produtividade. O consumo de agrotóxicos 
por hectares desses produtos são em média 6 l/ha para o milho; 4,8 l/ha para a cana e de 23 l/ha para 
a laranja. Entram para engordar o mercado nacional de venda de agrotóxicos, que movimentou entre 
2010-2011, segundo a ANVISA (2012),  936 toneladas de produtos, sendo 833 mil toneladas 
produzidas no País, e 246 mil toneladas importadas. Esse mercado movimentou só em 2010 US$ 
7,3 bilhões e representou 9% do mercado global de agrotóxicos. Em 2011, houve um aumento de 
16,3% das vendas, alcançando US$ 8,5 bilhões, sendo que as lavouras de soja, milho, algodão e 
cana-de-açucar representou 80% do total de vendas do setor (SINDAG, 2012). 

O capitalismo  não somente incorpora áreas para commodities, como produz seu próprio 
espaço, atavés da contaminação, da expropriação, do mercado mundial, da lei do reproduzível, da 
ciência, da técnica instrumentalizada, do econômico fetichizado e do político levado ao absoluto. 
Nenhum espaço desaprece ao longo do crescimento e do desenvolvimento. O mundial, o nacional 
não aboliram o local. Ele termina por incorporar, também, a produção familiar. Isso não é uma 
consequência do desenvolvimento desigual, mas de uma lei própria ao sistema.  

A partir desta lei os procedimentos se generalizam, se institucionaliam e se legalizam, criam 
normas e regras de uso de mercado, nos termos do desenvolvimento da indústria e nas táticas do 
Estado. A lei dos agrotóxicos (Brasil, 1989) e o decreto que regulamenta esta lei (Brasil, 2002) 
definem essas substâncias como: 

“os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiameno de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 
finalidde seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-las da 
ação de danos dos seres vivos considerados nocivos” (BRAZIL, 1989). 

A agricultura familiar apesar de contar com menos de 20% dos recursos para crédito 
agrícola do setor do agronegócio gera mais de 70% dos empregos no campo e produz mais 50% dos 
alimentos (RAMOS FILHO, 2002).  Mas, seu produto é subvertido a ideologia do mercado 
fetichizado, produto das contradições sussitadas pela extensão do capitalismo no campo, como 
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consequência do processo de reprodução, desenvolvem-se novas formas de produzir, 
agroecológicas, orgânicas, etc. com base familiar. Estas necessariamente, não são novas, podem ser 
antigas recontextualizadas, com uma nova roupagem, nova técnica e um novo discurso. Produzindo 
um duplo reflexo do que se buscava compreender como real, que desviam a problemática do 
campo, mascarando suas contradições, e com isso, conservando as relações de produção e fazendo 
parecer como positivo o lado negativo da situação.  

A produção familiar é voltada ao mercado externo e a venda de seus produtos é subordinada 
aos preços estabelecidos pela indústria. Esse cenário que se conduz é extremamente desfavorável, 
sem competitividade para se contrapor a hegemonia das grandes empresas e dos grandes negócios 
agroindustriais, que por vezes o agricultor se vê obrigado a se incorporar à lógica do capital para 
permanecer produzindo. 

No campo, esse efeito está igualmente marcado pela industrialização da 
agricultura, ou seja, pelo desenvolvimento da agricultura capitalista que abriu a 
possibilidade histórica aos capitalistas/proprietários de terras para a apropriação da 
renda capitalista de terra, quer na sua diferencial e/ou absoluta. Está marcado, pois, 
pelo processo de territorialização do capital, sobretudo dos monopólios 
(OLIVEIRA, 2005, p. 41). 

No tocante as medidas adotadas pelo governo estadual  destacam-se, os incentivos fiscais, 
creditícios, financeiros e locacionais promovidos pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento 
Industrial (PSDI), endossado pelo Banco do Estado de Sergipe (BANESE), que objetiva atrair 
grupos empresariais para atuar no agronegócio, introduzir padrões técnicos modernos e 
produtivistas como a adoção/difusão dos fertilizantes químicos, agrotóxicos, máquinas, 
equipamentos, reestruturação de unidades agroindustriais, além dos instrumentos para integrar o 
setor familiar à grande indústria e ao mercado capitalista. Considerando as reconfigurações 
territoriais que o agronegócio tem provocado em Sergipe (RAMOS FILHO, 2012). 

O processo de modernização técnica da agricultura e de integração com a indústria é 
caracterizado 

[...] por um lado pela mudança na base técnica de meios de produção utilizados 
pela agricultura, materializada na presença crescente de insumos industriais 
(fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, sementes melhoradas e combustíveis 
líquidos etc.), e de máquinas industriais (tratores, colhedeiras, implementos, 
equipamentos de irrigação etc.). De outro lado, ocorre uma integração de grau 
variável entre a produção primária de alimentos e matérias-primas e vários ramos 
industriais (oleaginosos, moinhos, indústrias de cana e álcool, papel e papelão, 
fumo, têxtil, bebidas etc.)” (DELGADO, 2001, p.35). 

A tecnologia e o capital passam a subordinar a própria natureza, reproduzindo 
artificialmente algumas das condições necessárias à produção agrícola. Esta se torna cada vez mais 
"dependente dos insumos gerados pela indústria, cuja produção transformou o conjunto de 
instrumentos do trabalho agrícola" (ELIAS, 1996). 

A utilização de  agrotóxicos encontra-se largamente difundida por todo Estado, não obsante 
os produtos do agronegócio estão intriscecamente ligado  ao consumo de agrotóxicos, como eles, 
também, estão incorporados  produção de alimentos. Segundo relatório da ANVISA através do 
Programa  de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA) e da Rede Nacional de Informação e 
Assistência Toxiológica (RENACIAT), em 2010 das 318 amostras de produto olerícolas e frutíferas 
que vão para nossa mesa 106 apresentaram amostras insatifatórias para consumo, ou seja, produtos 
como: abacaxi, morago, laranja, couve, pimentão, cenouras e alface apresentaram insatisfatórias 
para consumo, com presença de agrotóxicos acima do Limite Máximo de Resíduos (LMR) outros 
como:  tomate, mamão e laranja apresentaram resíduos inferior a 0,010 mg/kg. Tais quantidaes 
podem provir de  uma aplicação ou contaminação por deriva de agrotóxicos aplicado em áreas 
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contíguas, por plantio em solo contendo remanescentes de cultivo anterior, ou por uso de água 
contaminada. 

O estado de Sergipe, através da Divisão Estadual de Vigilanca Sanitária, no âmbito da ações 
da ANVISA implantou em 2012, a Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (RAMA), qual 
em 2013, juntamente aos Minitérios Público Federal e  Estadual, Endagro e Cohidro e  Associação 
Sergipana de Supermecados (ASES) detectou 15 (quinze) amostras insatisfatórias em alimentos 
variados, coletados nas gondolas do supermercados. Levando o supermercado ser notificado, e 
quando a contaminação do produto foi reincidente o produto é retirado do mercado.   

Modo de produção capitalista impõe uma unidade repressiva estatal, enquanto estratégia de 
reprodução envolvendo o planejamento, polítias públicas e gestão centralizada, que tenta reduzir e 
filtrar a completa lógica de mercado que torna possível a lógia contraditória do processo, utilizar 
agrotóxicos para produzir alimentos para nos matermos vivos, ao tempo, que produz alimentos 
contaminados que proporcionam riscos a saude e a vida. 

 A avaliação do comportamento do agrotóxico no ambiente é bastante complexo. Quando 
utilizado o agrotóxico, independente do modo de aplicação, possui grande potencial de contaminar 
o solo, as águas, principamente devido aos ventos, as chuvas, as propriedades de solo, que 
promovem a deriva, a lavagem da lavoura tratada, a lixiviação e a erosão. Sendo assim, as práticas 
de pulverizações através de aviões são perigosas, devido a pulverização se dá no avião através de 
gotas muito minúsculas facilitando a deriva do produto para quilômetros de distância da área 
pulverizada. Assim, a puverização dos produtos do agronegócio por aviões pode comprometer a 
produção das propriedades de agricultores familiares que não utilizam agrotóxico na produção de 
alimentos no Estado. A informação dos agricultores é que as aeronaves, além de voarem muito 
baixo, não desligam os jatos de venenos quando estão alterando sua rota, atingindo, corpos hídricos, 
ruas, casas, escolas e praças e colocando em risco, portanto, a saude da população.  

Borges (1995), ressalta que o consumo de agrotóxicos em Sergipe no ano de 1985 era mais 
concentrado na região do agreste sergipano, com utilização em 78% dos estabelecimentos agrícolas, 
local de maior produção de olerícolas, principalmente no município de Itabaiana.  

Hoje o consumo de agrotóxicos no Estado esta bem difundido para a região do sertão 
sergipano com a plantação de milho e pastagens, e com as lavouras de cana na região do baixo 
contiguiba (zona da mata sergipana), onde a cada novo plantio antecede uma aplicação de herbicida. 

O município de Itabaiana tem diversificado sua produção, como também vem sediando 
espaços de armazenamento, e  o Estado tem obtido auto-suficiência na maior parte dos produtos 
olerícolas consumidos, com a possibilidades de implantação de sistemas de irrigação, a difusão de 
insumos modernos e pacotes tecnológicos. 

De acordo com Silva (2001, p.07), “esses projetos foram concebidos com o propósito de 
aumentar a oferta de alimentos, criando assim, um fortalecimento seletivo de espaço e de culturas, 
melhorando a qualidade de vida do pequeno produtor olerícola”. 

O projeto de irrigação, como política de Estado, localizado no munícipio de Itabaiana, tem 
as áreas irrigadas no rio Jacarecica, que contribui para formação do lago da barragem que leva seu 
nome e afluentes da Bacia do Rio Sergipe. E nas área  localizadas nos rios das Pedras,  Tabocas e 
Traíras, afluentes do Rio Vaza-barriz. Esses rios contribuem para o dinamismo da agricultura 
irrigada no município, mas também apresentam outros usos como, abastecimeto humano, psicultura 
e atividades de lazer (SANTOS; PINTO, 2010). O perímetro do Açude da Macela, antes localizado 
no ambiente rural, hoje com o crescimento urbano encontra-se margeado pelo bairro bananeiras, 
onde pode-se observar uma exaustiva fonte de contaminação provenientes dos esgotos da cidade e 
dos resíduos dos agroquímicos utilizados na agricultura irrigada. 

Os produtores mais velhos que vêm trabalhando com agrotóxicos sem fazer uso de proteção 
não acreditam que os produtos sejam tóxicos e perigosos para o homem. Os mais jovens tem 
consciência dos danos, porém seguem a tradição familiar e, assim também não fazem uso de 
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proteção, sujeitando as ameaças à saúde e ao ambiente.  No entanto, alguns agricultores têm 
conhecimento dos danos que podem ser causados pela aplicação, mas não têm como fugir da 
contaminação, pois a atividade representa a renda necessária à sobrevivência. Segundo informações 
da secretaria municipal de saúde é significativa a ocorrência de neoplasias e doenças respiratórias 
entre os agricultores do município, o fato está associado ao uso indiscriminado de agrotóxicos sem 
uso de medidas preventivas a contaminação (SANTOS; PINTO, 2010).  

Em nível espacial a difusão do uso de agrotóxicos aumentou a concentração e áreas em 
2006, nos estabelecimentos agropecuários sergipanos, observados no quadro 1, além  da região do 
muncípio de Itabaiana, com a maior produção de olerículas, nos municípios de Arauá, Carira, Frei 
Paulo, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora do Glória, Pedrinhas, Poço Verde, PinhãoSimão Dias, 
Propriá, Itabaianinha, Umbaúba, Salgado, Canindé de São Francisco, São Domingos, Nossa 
Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Monte Alegre e Feira Nova, se estabelecem a cultura de milho, 
nos municípios de Japaratuba, Santa Rosa, Japoatã, Laranjeiras, as culturas de cana-de-açúcar, nos 
muncípio de Arauá, Lagarto, Pedrinhas, Umbaúba, Salgado, encontram-se a cultura da laranja e nos 
município de Itabaiana, Lagarto, Pedrinhas, Simão Dias, Itabaianinha, Capela, Carmópolis, Porto da 
Folha, Aquidabã, Canhoba, Itabi, LourdesTobias Barreto, Estância, Nossa Senhora de Lourdes, 
Pedra Mole, para o cultivo de pastagem. 

Quadro 1 – Unidades de estabelecimentos da produção de milho, laranja, cana-de-açucar e 
pastagem 

Cultura Nº de 
estabelecimentos 

Produção (t) Área colhida (ha) 

Milho 31.412 207.516 104.387 
Laranja 12.151 472.817 54.819 
Cana-de-açúcar 965 675.707 13.735 
Pastagem plantada 29.134 - 555.549 

  Fonte: IBGE, Censo Agropecuario, 2006.  

Com o aumento da produção e área plantada, os agricultores se apropriam da técnica de 
produção intensiva e consequentemente aumenta e diversificam o uso de  agrotóxicos. Sendo, que 
os agrotóxicos mais uilizados nas lavouras praticadas nos municípios sergipanos apresentados no 
quadro 2, juntamente as empresas que fabricam esses produtos e controlam o mercado de 
agrotóxicos em Sergipe. Destaca-se  o Glifosato e Atrazina, que estão presentes em todas as 
produções de milho, laranja, cana-de-açúcar, pastagem e outras praticadas nos municípios. Sendo, 
que a Atrazina foi retirada da Europa em 2005 devido seu poder cancerígeno. 

Quadro 2 – Uso de agrotóxico nas culturas de milho, cana-de-açúcar, laranja e pastagem em Sergipe 

N
º 

Município Cultura Agrotóxico 
 

Fabricante 

Inseticida Herbicida Fungicida 
01 Arauá; Carira, Frei 

Paulo; Itabaiana; 
Lagarto; N.Sra. da 
Glória; Pedrinhas; 
Poço Verde; Pinhão; 
Simão Dias; Propriá; 
Boquim; Itabaianinha; 
Umbaúba; Salgado; 
são Domingos 

Milho Sulfluramida 
Lannate Br 
Lambda 
Cialotrina 
Gastoxin 
B57 
Metomil  
Espinosade 
Tiodicard 
Adesil 
 

Glifosato 
Atrazina 
Holesulfuro
n 
Sioptran 
500 SC 
Picloram 
Ácido 2,4 
D 
 

Carbamax 
Iprodiona 

Sino Corporation, 
China 
Monsanto, EUA 
Syngenta S/A, 
Portugal 
Du pont, EUA 
Alta kill, Brasil 
Sanachen, Africa 
do Sul 
Dow 
Agrociências, 
EUA 02 Japaratuba, Santa Cana-de- Metomil Paradox  



9 
 

Rosa, Japoatã, 
Laranjeiras 

açúcar Amicarbazon
e 

Glifosato Oxon, Itália 
Bayer, França 
Sucosa, Peru 
Nippon, Japão 
 

03 Arauá, Lagarto, 
Pedrinhas, Boquim, 
Itabaianinha,Cristináp
olis, Umbaúba, 
Salgado 

Laranja Abamectina 
Methidathion
a 
Deltametrina 
Manzate 800,  
Glifosato. 

Diuron Macozeb 

04 Itabaiana; Lagarto 
Pedrinhas; Simão 
Dias; Itabaianinha; 
Capela; Carmópolis, 
Porto da Folha 
Aquidabã, 
CanhobaItabi; N Sra. 
De Lourdes, Tobias 
Barreto, EstânciaN. 
Sra. De Lourdes Pedra 
Mole; Feira Nova 

Pastagem Abamectin 
Oxicloreto 
Folidol 500  
Metomil 
Abamectin 
Sulfluramida 
Cipemetrina 
Deltametrina  

Atrazina 
Glifosato 
Picloram 
Aminol 306 
Piocloram 
2,4 
dimetilami
na 
Piocloram 
Metrimex 
Diuron 
Piocloran 
Ametrina 

Cercobin 
500 CP 

Fonte: Emdagro, 2014. Pesquisa de campo, organizada por FONTENELE, Ana C. F., 2014. 

Das culturas analisadas foram observadas que um município apresenta no mínimo quatro 
tipos de agrotóxicos para produção de uma cultura, observado no item 02 do quadro acima, quando 
estas culturas estão associadas a outras, os tipos de agrotóxicos utilizados aumentam 
assustadoramente. Observou-se ainda, que os cultivos de milho e pastagem são os que mais 
apresentaram variedade de agrotóxicos consumidos na produção. 

Segundo a Sindag (2011) cerca de 852,8 milhões de litros de agrotóxicos foram consumidos 
no País em 2011, sendo que o milho utilizou 15% do volume total de herbicidas, inseticidas e 
fungicidas, acaricidas e outros. Em seguida está a cana-de-açúcar com 10%, citros com 7% e a 
pastagem com 1%. Essas informações nos indicam que o consumo médio de agrotóxicos 
(herbicidas, inseticidas e fungicidas) por hectare de milho foi 6 l/ha; de cana 4,8 l/ha; de cítricos 23 
l/há e a pastagem 47 l/ha. 

Um dado preocupante é o consumo de agrotóxicos em olerícolas, segundo FAO (2008) o 
consumo de fungicidas nessas culturas pode chegar de 8 a 16 vezes maior que na produção de soja. 
Estima-se que a concentração de uso de ingrediente ativo de fungicida em soja no Brasil, no ano de 
2008, foi de 0,5 litro por hectare, bem inferior à estimativa da média de quatro a oito litros por 
hectare em hortaliças. Pode-se constatar que cerca de 20% da comercialização de ingrediente ativo 
de fungicida no Brasil é destinada ao uso em hortaliças (ALMEIDA ET AL, 1998). Dessa maneira 
pode-se inferir que o uso de agrotóxicos em hortaliças, especialmente de fungicidas, expõe de forma 
perigosa e frequente o consumidor, o ambiente e os trabalhadores à contaminação química por uso 
de agrotóxicos como tem acontecido no município sergipano de Itabaiana na produção de olerícolas 
e em Simão Dias com a produção de Tomate.  
  Os ingredientes ativo, do gupo químico organofosforado e organoclorados, tem sido bastante 
utilizados nos estabelecimento rurais dos municípios sergipanos (Quadro 2). 

De acordo com o estudo existe uma concentração do mercado de agrotóxicos em 
determinada categorias de produtos, evidente na quadro 2 apresentado. Os herbicidas por exemplo 
representam 45% do total de agrotóxicos comercializados. O fungicidas respondem por 14% do 
mercado nacional, os inseticidas 12% e as demais categorias de agrotóxicos 29% (ANVISA, 2012).  

A modernização não só implicou nas transformações dos processos e das relações de 
produção, circulação, distribuição e consumo, como foi uma mudança profunda de ordem jurídica, 
ambiental e de saúde nos seus aspectos intrínsecos baseada numa racionalidade e sociabilidade 
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modernas, individualizadas e dirigidas para o mercado global, que reflete na (in)segurança 
alimentar com a subordinação da agricultura familiar aos pacotes tecnológicos via obtenção de 
crédito.  A agroecologia nesse cenário vem se contrapor as formas clássicas de produzir no campo, 
que contribui para a superprodução e acumulação de riqueza e a crescente pobreza, destruição 
natureza e contaminação de alimentos, que criam o cenário para a destruição socioambiental, 
instabilidade social e insegurança alimentar. 

Considerações Finais 

A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do nordeste do Brasil com a 
implantação de empresas transnacionais e nacionais, que beneficiando-se do fácil acesso à terra e a 
água, se voltam especialmente para a produção de biocombustíveis. O modelo de produção do agro-
hidronegócio caracteriza-se pelo monocultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e 
consequente comprometimento da biodiversidade, e pela dependência do consumo intensivo de 
fertilizantes e agrotóxicos para atender às metas de produtividade. 

Ao longo do tempo a organização do espaço agrário Sergipano sofreu fortes modificações 
em função das transformações ocorridas na atividade dominante, a atividade canavieira e pastagens 
plantadas. Essas mudanças foram impulsionadas por transformações significativas na base técnica 
da produção que impactaram fortemente sobre as relações de trabalho e o meio ambiente. 

 Mais recentemente no período compreendido entre 1990 e 1992, com destaque para a 
redução da área colhida de cana-de-açúcar e ampliação da monocultura do milho, se verifica a 
subordinação da agricultura regional ao capital no bojo do processo de modernização da agricultura 
brasileira. Assiste-se não só à modernização da atividade canavieira, bem como a profundas 
modificações na base técnica da produção das olerícolas, da citricultura, das culturas de subsistência 
e de outras culturas com impactos importantes sobre a organização da produção e do trabalho.  

A crise de acumulação da atividade canavieira que tem lugar a partir da segunda metade dos 
anos 1980 e o avanço da produção de milho no Estado, fortemente apoiada ao processo industrial e 
a movimentação do comércio de agrotóxicos, subordinou a terra e o trabalhador. Esse processo, tem 
suscitado debates sobre a modernização e homogeneização da produção e combate ao uso de 
agrotóxicos no campo sergipano, que acompanha rebatimentos sobre a dinâmica do processo de 
modernização técnica da agricultura camponesa. 

As transformações socioespaciais e ambientais ocorridas no campo sergipano segue as 
estratégia política e econômica dominantes, que tem na utilização (ir)racional de agrotóxicos e de 
transgênicos, a violência que permanece em estado latente, apresentando como suporte o progresso, 
o desenvolvimento e a sustentabilidade. Essa forma de produzir, compromete os recursos naturais, 
dilacera o agricultor, prejudica sua saúde, impede a vida, se esforça por existir em estado puro, 
como abstração mental, que impõe sua lei, regulamentações e rigor, forma parte de sua força.  

O Estado subordinado ao mercado, torna-se estado de urgência, de exceção, e não de direito, 
precipita toda ordem de insegurança, apesar da rigidez da lei, das regras e da sua ineficácia. A 
lógica mercadológica de produzir, a partir da intensificação do uso de agrotóxicos, é traduzida em 
estratégia real, realizando-se no campo sergipano. 

A lógica formal, que se realiza no processo de mecanização com perfil tecnológico da 
agricultura, reproduzindo o modelo implantado pelo processo de modernização agrícola, encontra 
mediações. No que tange à produção familiar ocorre a absorção de tecnologias, tanto mecânicas 
quanto químicas, e uma baixa utilização da prática de irrigação, uma cooptação ao modelo 
produtivista via políticas de crédito, além, de outras alternativas de produção, como através da 
experiência do uso de práticas agroecológicas, propondo alternativas tecnológicas diferenciadas ao 
modelo agroexportador. Sob essa perspectiva, estabelece-se uma visão diferenciada de 
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desenvolvimento no campo, que se contrapõe a forma hegemônica e configura-se um conflito, uma 
diferença aos espaços dominados por essa forma. A proposta contraditória, diferente do modelo 
formal, apesar da lógica prevista, absorvida pelo modelo globalizado, invade e perturba a 
racionalidade redutora imposta. Nesse momento, mesmo que residualmente, de maneira desigual e 
combinada, ocorre apropriação do espaço por estes estabelecimentos de produção familiar. 
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