
 

 
 

A expansão da atividade agroindustrial canavieira na Nova Alta Paulista, ao se territorializar, 
altera padrões pré-existentes, fortalecendo a fragmentação do espaço agrícola; com a intensificação 
da monocultura, que concentra terra e renda, modifica-se a estrutura fundiária e a utilização da terra, 
alterando a quantidade produzida de gêneros alimentícios, rebatendo negativamente na produção 
camponesa, expulsando o camponês de suas terras e, nesse processo desapropriando-o de sua 
possibilidade de existência, que passam a residir nas cidades, empobrecendo-se, material e 
simbolicamente.  

Como discutido em outro momento, ainda, há uma intensificação do processo de migração 
de mão de obra destinada ao trabalho na cana-de-açúcar fortalecendo processos de degradação na 
esfera da produção e reprodução social, pois, vivenciam diminuição de capital social, 
estigmatização e exclusão social, configurando um conflito entre “estabelecidos” e “outsiders” e; 
acrescentando a esses fatores os problemas urbanos como os de moradia, saúde e educação que 
impactam as cidades. 
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Resumo  

Os municípios de Jataí e Perolândia apresentam uma agricultura tecnificada e sustendada por 
grandes áreas de monultura, cuja produção é fortemente voltada paramo cultivo da soja e do milho.  
Somando-se as monoculturas, tem-se as agroindústrias e produtores integrados (avicultura e suino-
cultura). E essas atividades fazem uso intenso de insumos e agrotóxicos. As empresas da região que 
comercializam esses produtos, lucram com a forte dependência dos monocultivos com os agrotóxi-
cos. Com esse novo modelo de produção, as familias do Assentamento Três Pontes no Município de 
Perolândia, tem substituido o seu sistema de produção, antes voltado para o policultivo e produção 
de animal, pelos monocultivo de soja e milho. Cuja produção também é baseada no uso de agrotó-
xicos. Neste cenário regional de uso abusivo de agrotóxicos, alerta-se para os riscos eminentes à 
saúde humana, animal e ambiental, os atores envolvidos são representados pelas empresas que co-
mercializam os produtos e pelos grandes, médios e pequenos produtores que utilizam agrotóxicos 
em sua produção. A contaminação de pessoas, animais, solos e recursos hídricos, trazem conse-
quências drásticas em nível, local, regional e nacional. Considerando esta problemática, o presente 
estudo objetiva fazer um levantamento da quantidade, dos tipos de agrotóxicos que são comerciali-
zados e utilizados, bem como do descarte das embalagens. Para isso, Foram realizadas entrevistas 
com os responsáveis das empresas que vendem agotóxicos, e com um veneneiro (funcionário con-
tratado para relizar o combate nas lavouras). Também foram levantadas informações junto a famí-
lias assentadas no assentamento Três Pontes, que aderiram ao plantio de soja e milho. Foram visita-
das onze empresas e mais a AGRODEFESA (Agencia Goiana de Defesa Agropecuária) e a AJADE 
(Associação Jataiense dos Distribuidores dos Defensivos Agrícolas). Segundo as informações 
repassadas pelos entrevistados, a utilização em Litros, por ano, só no Municipio de Jataí é, a saber: 
entorno de 2.773 milhões de litros de herbicidas; 2.717 milhões de litros de Inceticida e 2.100 mi-
lhoes de litros de Fungicida. Porém, a quantidade utilizada na prática é bem maior que os numeros 



apresentados, o receio de fiscalização intimidam os comerciantes e assentados a darem as informa-
ções precisas. Não há controle do município sobre o descarte das embalagens. Não há como estimar 
o quantitativo de produtos, a maioria das devoluções não acompanha a Nota Fiscal de compra, o 
que dificulta saber com precisão se as embalagens devolvidas equiparam a quantidade adquirida. As 
famílias assentadas que participaram da entrevista relataram que o incentivo para o cultivo de soja 
no assentamento se deu apartir de visita da empresa Caramuru, a qual domina todo o plantio de soja 
no assentamento, desde a formação, colheita, armazenagem e compra. Os agronômos visitam os 
lotes e indicam em qual empresa eles devem comprar os agrotóxicos, e que todos comercializam da 
empresa Ponto Forte no municipio de Mineiros (GO). Informaram que nao utilizam receituário, e 
que informam à empresa os nomes dos agrotóxicos que desejam, e assim compram o produto sem 
quaisquer informações adicionais. Também informaram que desconhecem ao certo a quantidade 
utilizada, não usam Equipamento de Proteção Individual e que não devolvem as embalagens na 
empresa. As lavouras de grãos chegam bem próximas as casas, se misturando aos pomares, os quais 
recebem diretamente o combate com agrotóxicos. A partir deste cenário delineado, serão necessá-
rias medidas urgentes junto ao poder publico vislumbrando reforçar a conscientização e fiscaliza-
ção, encontrando também caminhos ou medidas mitigadoras ou compensatórias dessas atitudes um 
tanto irresponsáveis e perigosas que envolvem a comercialização e uso dos agrotóxicos. 

Palavras chaves: Contaminação, monoculturas, fiscalização, impactos socioambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

Agrotóxicos é um termo utilizado para nomear um composto de substâncias químicas ou mis-

tura de substâncias utilizadas para controlar ou destruir uma variedade de organismos vivos e inde-

sejáveis (BRASIL, 1989). Sendo que os agrotóxicos foram, e ainda são em alguns países, ampla-

mente utilizado, os quais foram difundidos após a Segunda Guerra Mundial. 

CARSON (1945), em seu livro “Primavera Silenciosa” alertou o mundo sobre os riscos a sau-

de humana e ao meio ambiente sobre o uso dos agrotoxicos, especificamente a proibição no Brasil 

do DDT/ Aldrim em 2009. 

O uso de agrotóxicos em países em desenvolvimento aumentou muito nas ultimas décadas, de 

acordo com (Peres 1999), o Brasil importou no ano de 1997 US$ 2011.902 milhões em agrotóxicos, 

40 vezes mais que ha 38 anos, atualmente o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.  

Embora os agrotóxicos possuam uma ampla cobertura legal no Brasil, com inúmeras normas e 

mais de 200 projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional. O ordenamento mais importante 

é a Lei nº 7.802/89 que rege um processo de registro de agrotóxicos, regulamentado pelo Decreto nº 

4.074/02. Requer-nos conhecer se estas leis estão sendo cumpridas. A saber, O IBAMA realiza a 

avaliação do potencial de periculosidade ambiental de todos os agrotóxicos registrados no Brasil. 

(ANVISA 2014). 

De acordo com o Anuário do Agronegócio 2011 (Globo Rural, Ed. Globo), a Syngenta e 

Monsanto são as principais empresas que produzem agrotóxicos no Brasil, há também a Dow Che-

mical (EUA), a Dupont (Francesa) e a Shellquimica (Holandesa) todas produzem produtos de agro-

tóxicos no mercado brasileiro.  

O Estado do Mato Grosso lidera o ranking na participação das vendas de agrotóxicos por Es-

tado no Brasil, inclusive o uso de produtos ilegais. Especialistas da consultoria alemã Kleffmann 

Group, alertam que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos e consome 14 tipos de agrotóxi-

cos proibidos no mundo. 

Os agrotóxicos são utilizados para controlar doenças transmitidas por vetores hospedeiros in-

termediários na produção agrícola, como principal estratégia de proteção das culturas. No Brasil foi 

introduzido a partir da Revolução Verde, na década de setenta, que fomentou o uso de insumos 

químicos e de máquinas pesadas. Esta revolução trouxe várias consequências econômicas, ambien-

tais e sociais, dentre essas a migração de parte da população campesina para os centros urbanos, 

conhecido como o êxodo rural. 



A região do Brasil Central, com destaque para o estado de Goiás, até então uma região com 

vocação para pecuária, sofreu um significativo processo de crescimento da produção de grãos, prin-

cipalmente o milho e a soja, com o desenvolvimento de grandes monoculturas, sustentadas pelo uso 

indiscriminado de insumos, agrotóxicos e mecanização da produção. Os municípios goianos que 

ganharam projeção nacional em produção e exportação de grãos foram Jataí, Rio Verde, Mineiros e 

Perolândia. 

Neste contexto ocorre uma ampla conversão da paisagem natural em áreas de monoculturas, 

com profundos reflexos ambientais, a saber: erosão da biodiversidade do Cerrado; erosão dos solos 

e erosão hídrica, além da contaminação dos mananciais pelo uso dos agrotóxicos nas lavouras, cuja 

pulverização aérea é a técnica mais utilizada nas grandes propriedades. Somado as questões ambi-

entais, têm-se a questão social, pois os pequenos produtores ficaram acuados, sendo que muitos 

foram expulsos de suas terras. 

NISHIYAMA (2003), Afirma que uma das consequencias sociais mais marcantes relaciona-

das a Revolução Verde, foi a migração de parte da população de trabalhadores rurais para os centros 

urbanos, causando o crescimento desordenado das cidades e com repercussoes importantes sobre o 

modo de vida das pessoas, tambem para os que permaneceram no campo, houve uma precarização 

do trabalho rural.  

Nesta conjuntura surgiram os movimentos sociais de luta pela terra, como o Movimento dos 

Sem Terras - MST, que pressionaram o governo a adotar medidas de redistribuição de terras, co-

nhecido como Reforma Agrária. Foram estabelecidos os projetos de Assentamento de Reforma A-

grária, onde os agricultores, chamados “Sem Terra”, eram contemplados com Lotes de terra, que na 

maioria das vezes são de pequena dimensão, onde praticam a agricultura familiar e desenvolvem 

seus modos de vida. 

Segundo levantamento da Organização das Nações Unidas para alimentação e Agricultura 

(FAO), entidade ligada a ONU, a agricultura familiar é uma das principais atividades geradoras de 

novas fontes de trabalho. No entanto, em 2013 de acordo com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, o programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) disponibilizou a 

quantia recorde de R$ 18,6 bilhões para este programa.  Porém, para a safra 2014 estimou uma 

quantia de R$ 138 bilhões para o agronegócio e apenas R$ 3 bilhões para a agricultura familiar.  

O gonverno incentiva o agronegócio com Programas, facilidade de crédito, perdão de dívidas, 

numa lógica inversa a agricultura familiar. Esta desigualdade de apoio na pecuária brasileira desper-

ta um profundo desânimo nos agricultores familiares. Os assentados que praticavam a agricultura 

familiar na região estudada, vem substituindo os seus cultivos de alimento e criação de animais pe-



las monoculturas de soja e milho. Incentivados pelos Programas do Governo para o fortalecimento 

do biodísel. Portanto começaram a utilizar agrotóxicos em sua produção, gerando consequências 

indesejáveis à saúde e também aos recursos naturais do seu lote, como a água e o solo. 

SHIVA, (2003) Afirma que o destino dos sistemas locais de saber em todo mundo sao subju-

gados por politicas de eliminação e não por políticas de diálogo, e que o desaparecimento do saber 

local para dar lugar ao saber ocidental dominante acontece em muitos planos por meio de muitos 

processos. Conforme a autora, a forma mais eficaz de fazê-lo desaparecer é nengando sua existên-

cia. Dessa forma o modo de vida das familias campesinas vem modificando significativamente ao 

longo do tempo e das necessidades locais egolidos pelo sistema. 

KAUTSKY (1972), Afirma que a grande propriedade rural tem superioridade técnica em re-

lação à pequena, sendo a que melhor se adapta a penetração do capitalismo no campo, e, por conse-

guinte a inserção inevitavel “da industrialização da agricultura”, dessa forma a pequena propriedade 

tenderia a diminuir ou desaparecer. 

O mesmo autor descreve as consequências diretas dos desequilíbrios da produção capitalista 

no campo, notadamente as oscilações e inseguranças enfrentadas pelos camponeses ao se inserirem 

nos moldes do sistema capitalista e as dificuldades em competir com o grande proprietário. 

Considerando este cenário socioeconômico e ambiental dos municípios produtores de soja do 

sudoeste de Goiás, este estudo tem como objetivo avaliar a realidade regional do uso de agrotóxi-

cos, tendo como unidade amostral o município de Jataí (envolvendo as empresas e produtores de 

grãos de grande e médio porte, que  vendem e usam os agroquímicos);  e a comunidade assentada 

do assentamento Três Pontes, no município de Perolândia, em suas atividades produtivas, as quais 

representam os pequenos produtores. Elencando e analisando quais são as empresas que comerciali-

zam os agrotóxicos; qual a quantidade comercializada nos municípios de Jataí e Perolândia; quais 

as marcas mais vendidas e como é realizado o descarte das embalagens vazias; além averiguar se é  

comum o uso dos Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. 

 

 

 

 

 



Material e Método 

Área de Estudo 

 Os Municípios de Jataí e Perolândia (Figuras 1 e 2) pertencem à microrregião sudoeste de 

Goiás, a qual engloba 18 municípios, que totalizam uma área de 56.111,53 Km², correspondendo a 

16, 49% da área do Estado. 

 Esta microrregião apresenta uma área total de Produção de soja e milho, no período entre 

2011/2012, de 416.000 ha, com um total de 853,200 toneladas de soja e 1.221.600 toneladas de 

milho colhidas (EMATER, 2013). 

 

Perolândia municipalizou no ano de 1983, pela lei estadual nº 11405, de 16-01-1991, des-

membrando de Jataí, elevada a categoria de distrito sede. A principal causa da sua fundação foi à 

extração da árvore Peroba Rosa, que destinou à construção de Brasília, o qual recebeu o nome de 

Perolândia, devido a grande quantidade destas árvores. (IBGE-2014). 

De acordo com o Anuário Estatístico de Goiás, (SEPLAN, 2005), a área total no município de 

Perolândia é de 102.696,0 ha, sendo que as propriedades rurais ocupam 88% da área e os outros 

12% não são áreas declaradas. A estrutura agrária do município é concentrada em grandes proprie-

dades. Seu módulo fiscal de terras é de quarenta hectares, muito elevado se considerada sua peque-

na extensão. 

O Assentamento Três Pontes, no município de Perolândia, iniciado pelo movimento popular 

de luta pela terra e atualmente figura como agricultura familiar, originário das políticas públicas 

para a Agricultura Familiar, baseado na implantação do plano do Novo Mundo Rural imputado ao 



Brasil pelo Banco Mundial e pelo FMI, como metas da diminuição da pobreza rural (FERNAN-

DES, 2008). 

 

 

Até o ano de 2011 dentre as quarenta e três famílias do Assentamento Três Pontes, 80% eram 

produtoras de bananas, além de outros pequenos meios de produção (leite, suinocultura,hortaliças e 

frutas) que abasteciam osmunicípios de Perolândia e Mineiros, com o advento do agronegócio, esse 

quadro vem transformando em razão de arrendamento das terras para o cultivo de soja e milho, con-

sequentemente utilização de agrotóxicos. 

Métodos e técnicas 

A escolha das áreas de estudo, foi baseada no histórico regional de produção de grãos, voltado 

para as monoculturas sustentadas pelo uso de agrotóxicos e pela adoção dos monocultivos em áreas 

de assentamento de Reforma Agrária.  

O universo amostral é compreendido pelas empresas que comercializam os produtos, os gran-

des proprietários usuários dos mesmos e pelos assentados do Assentamento Três Pontes em Pero-

lândia, que atualmente tem introduzido monoculturas em seus Lotes. Foram elaborados questioná-

rios e roteiros de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, sendo um para os representantes das 

empresas e outro para os assentados.  

Após a elaboração dos questionários e roteiro de entrevista, foi feito um levantamento do nú-

mero de empresas agrícolas existentes nos municípios de Jataí e Perolândia, tendo sido listada 25. A 



seguir foram selecionadas aquelas com disponibilidade em oferecer dados sobre a comercialização 

de agrotóxicos, que correspondem a 13 empresas e mais a Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

- AGRODEFESA e a Associação Jataiense dos Distribuidores dos Defensivos Agrícolas - AJADE. 

As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2014. 

As perguntas elaboradas nos questionários e entrevistas foram para levantar informações jun-

to às empresas que comercializam defensivos agrícolas, sobre quais os tipos de agrotóxicos, qual 

quantidade anual é vendida e para qual fim é destinado. Além de verificar como a empresa controla 

a devolução e descartes das embalagens e o uso de EPIs.  

Nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2015, foram visitados 25 lotes no Assentamento Tres Pontes, 

dos quais, apenas em 11 encontramos os moradores, foram realizadas entrevistas nos lotes, onde os 

proprietários se dispuseram livremente em participar da pesquisa. Os questionários foram aplicados 

nos lotes: 04, 06,14,16, 17,19, 20, 22, 24, 38, 39. 

O questionário aplicado continha perguntas relacionadas aos agrotóxicos utilizados nos lotes, 

a saber: tipo, quantidade, modo de uso, assistência técnica, uso de EPIs, descarte de embalagens, 

problemas de saúde e ambientais, relacionados ao uso dos mesmos.  

Após a coleta dos dados e observações, os mesmos foram tabulados e analisados, para traçar o 

cenário do uso do agrotóxico na área de estudo. 

Resultados e discussão  

Sobre a atuação das empresas e a comercialização de agrotóxicos 

Das empresas instaladas em Jataí, os resultados das entrevistadas apontaram que das 50 em-

presas que trabalham com produtos agropecuários no município, apenas 25 desenvolvem atividades 

de vendas diretas de agrotóxicos. Porém foram pontuadas nas entrevistas que existem revendas rea-

lizadas por engenheiros agronômos, contratados para visitar as lavouras. 

Das 25, foram selecionadas 13 empresas, sendo que foram as únicas com disposição a ofere-

cer informação para a pesquisa. A faixa etária dos entrevistados, representates das empresas, varia 

entre 19 a 70 anos e o grau de instrução entre ensino médio e superior completo. 

Das empresas que participaram das entrevistas, apenas uma não tem filial e 40% são de ori-

gem familiar (hereditária), 50% de sociedade ( 2 ou mais sócios) e 10% cooperativa. Segundo relato 

dos entrevistados, todas possuem documentação legal para comercialização dos agrotóxicos. 



Das 13 empresas visitadas duas tem 1 ano no mercado, as demais entre 4 a 40 anos, a saber: 

RAIZ AGRICOLA,  9 anos; PLANTAR E COLHER 16 anos; ESPAÇO AGRICOLA 1 ano; CO-

MIGO 33 anos; TEC AGRO  4 anos; SOAGRO 20 anos;  LOUIS DRAFUS 40 anos; BURITI 23 

anos; INTEGRA 1 ano; AGROQUIMA 19 anos; NUCLEO AGRICOLA  8 anos 

Os resultados demonstram que os principais produtos vendidos são Herbicidas, Inseticidas e 

fungicidas. Lideram a venda de herbicida a empresa Integra com 31%, a Plantar e Colher com 20%  

e a Soagro com 13%. Já para Inseticida a Tec agro responde por 19% e a Integra com 17%. Para 

Fungicida a Plantar e Colher com 33% e a Integra com 20%. Sendo esses os produtos mais vendi-

dos nas empresas. 

Quanto ao perfil do consumidor, lideram o consumo de agrotóxicos no município, o médio 

produtor com 48% e o grande produtor com 28% em último o pequeno produtor com 24%. Os con-

sumidores potenciais de agrotóxicos na região são os produtores dos municípios de Jataí com 41%, 

Caiapônia com 19% e Perolândia com 18%. As principais culturas em que levam o uso de agrotóxi-

cos na região, são a soja e o milho, totalizando para ambos, 42% da produção. 

As empresas de Jataí que possuem cadastro próprio de consumidores representam 82% do to-

tal. A Cooperativa Comigo possui o maior cadastro de consumidores fixos da região com 39% e a 

Agroquíma possui o maior cadastro de consumidores esporádicos com 22%. 

De acordo com as empresas entrevistadas, em Jataí e região, lideram como marca mais vendi-

da a Basf (Alemã) com 16%, a Monsanto (EUA), a Bayer (Alemã) e a Syngenta (Suiça) ambas com 

12% do mercado. No Brasil a Syngenta e Monsanto são as principais empresas que produzem agro-

tóxicos, há também a Dow Chemical (EUA), a Dupont (Francesa) e a Shellquimica (Holandesa) 

todas produzem produtos de agrotóxicos no mercado brasileiro. 

A ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) produziu um dossiê sobre o tema, 

que apontou que na safra de 2011 no Brasil foram plantados 71 milhões de hectares de lavoura tem-

porária (soja, milho, cana, algodão) e permanente (café, cítricos, frutas, eucaliptos). Isso correspon-

de a cerca de 853 milhões de litros (produtos formulados) de agrotóxicos pulverizados nessas la-

vouras, principalmente de herbicidas, fungicidas e inseticidas, representando média de uso de 12 

litros/hectare e exposição média ambiental/ocupacional/alimentar de 4,5 litros de agrotóxicos por 

habitante. O que força o risco do uso abusivo dos produtos destinados as lavouras, que agravam a 

saúde, por via direta e indireta, além dos prejuízos ambientais. 

As maiores concentrações de utilização de agrotóxicos coincidem com as regiões de maior in-

tensidade de monoculturas de soja, milho, cana, cítricos, algodão e arroz. Mato Grosso é o maior 



consumidor de agrotóxicos, representando 18,9%, seguido de São Paulo (14,5%), Paraná (14,3%) e 

Rio Grande do Sul (10,8%), segundo o IBGE (2006), SINDAG (2011) e Theisen (2012). 

De acordo com informações dos empresários entrevistados, à utilização em Litros, por ano no 

Município de Jataí, considerando as duas safras (safra e safrinha) é, de 2.773 milhões de litros de 

herbicidas; 2.717 milhões de litros de Inseticida e 2.100 milhões de litros de Fungicida. Para a A-

JADE esse número também é bem maior. As empresas que vendem maior quantidade de produtos 

por ano para Jatai e Região, são Soagro e Núcleo Agrícola ambas com 34%.  

Todas as empresas entrevistadas fornecem, vendem ou incentivam o uso de EPIS e fornecem 

também assistência técnica. Porém é comum a intoxicação pelo uso dos agrotóxicos devido à falta 

de cuidado no manuseio por parte dos trabalhadores na lavoura, por mais que esteja consciente dos 

riscos a saúde, muitos resistem a utilizar os EPIs. Todas as empresas entrevistadas relataram que 

não possuem registros de acidentes. 

As entrevistas realizadas AGRODEFESA e AJADE, forneceram informações concernetes a 

fiscalização e descarte das embalagens, onde é possível também obter dados que reforçam a falta de 

controle da quantidade de agrotóxicos comercializada nos municípios da região. 

Tanto a AGRODEFESA quanto a Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ - têm dificulda-

de em disponibilizar cadastros das empresas dos municípios que trabalham com agrotóxicos, em 

virtude de que uma única inscrição pode proporcionar ao empresário desenvolver até dezesseis (16) 

atividades diferentes. 

Ao longo da entrevista com a AGRODEFESA e a AJADE foram relatados que é difícil obter 

dados confiáveis sobre a quantidade de agrotóxicos vendidos no município de Jataí, pois, as 

empresas, os grandes e os pequenos proprietários de terra, fornecem apenas uma estimativa, sem 

informarem ao certo a quantidade utilizada. A quantidade utilizada é bem maior do que a 

informada. Há também uma variável entre produtos líquidos que são comercializados em litros (lts.) 

e em pó, comercializados em quilo (kg). 

A AJADE atende grandes, médios e pequenos produtores, e atualmente conta com 623 

produtores cadastrados de Jataí e região. A devolução de embalagens para o ano de 2013/14 foi de 

500 toneladas. Não possui dados estimados da quantidade individual de herbicidas, inseticidas e 

fungicidas vendidos no mercado, pois as embalagens chegam sem os rótulos, dificultando a 

obtenção de dados confiáveis. 

O descarte das embalagens é de responsabilidade do fornecedor e, de acordo com os entrevis-

tados, 100% das embalagens são encaminhadas pelos produtores a AJADE. Porém não há controle 



do município sobre o descarte das embalagens. Não há como estimar o quantitativo de produtos, a 

maioria das devoluções não acompanha a nota fiscal de compra, o que dificulta saber com precisão 

se as embalagens devolvidas equiparam a quantidade adquirida. 

 Sobre a comunidade assentada e o uso de agrotóxicos 

O universo amostral dos assentados entrevistados, é composto de 5 homens, cuja a faixa etária 

varia entre 50 e 60 anos. E seis mulheres, com idade entre 36 e 70 anos.  O grau de escolaridade 

varia entre 18% de analfabetos, 72,7% com ensino fundamental incompleto e 9% com curso superi-

or. Todos residem há mais de 10 anos no asentamento. 

Os resultados apontaram que, dos 11 lotes visitados, 90.9% reconhecem a importância dos 

EPIs, mas nao utilizam, todos desconhecem o receituário agronômico. E 81.8% tercerizam o com-

bate com agrotóxicos em suas lavouras. O incentivo para o cultivo de soja no assentamento se deu 

apartir de visita da empresa Caramuru, onde a mesma domina todo o plantio de soja dos assentados, 

desde a formação, colheita, armazenagem e compra. Os agronômos visitam os lotes e indicam em 

qual empresa eles devem comprar os agrotoxicos, sendo que todos os 11 lotes comercializam da 

empresa Ponto Forte no municipio de Mineiros (GO) há 90 km do assentamento. Informaram que 

nao utilizam receituário, chegam à empresa informa os nomes dos agrotóxicos e compram sem 

quaisquer informações adicionais.  

Os entrevistados informaram que existiu uma vida antes e existe uma depois da soja: “Antes 

tudo era muito dificil, tinham dificuldade em vender o que produziam e havia menos incentivos do 

governo”. Segundo depoimento de 2 dos entrevistados, “atualmente com a soja a vida nos lotes mu-

dou para bem melhor”. Os entrevistados questionaram, ao longo da entrevista, quanto de mata ciliar 

eles seriam obrigados a deixar, segundo a lei, para terem ciência de quanto mais de área poderiam 

utilizar para plantar soja e milho. Não demonstram nenhum desconforto ao tratarem do assunto so-

bre agrotóxicos. 

Assim como no assentamento três pontes e nas grandes propriedades, NISHIYAMA (2003) 

tambem detectou em sua tese de doutorado que o uso de luvas foi a única medida de proteção indi-

vidual relacionada à manipulação dos agrotóxicos. Esse fato demonstra que a preocupação com a 

intoxicação da saúde, bem como com a contaminação do ambiente, incluindo os solos e os recursos 

hídricos, estão longe de serem prioridades em suas ações de produção na agricultura e na pecuária. 

 

 



Considerações finais 

Diante da problemática apresentada, verificamos que o consumo de agroquímicos no municí-

pio é bem maior que os dados apresentados, os próprios entrevistados assentados e empresários não 

divulgam com precisão a quantidade utilizada. 

O município de Jataí apresenta o contrabando de agrotóxicos (Benzoato de origem Paraguaia 

utilizado no Brasil ilegalmente) como o segundo maior problema, perdendo apenas para o tráfico de 

drogas. Para além das questões locais apresentadas, o problema é de ordem nacional e mundial, 

onde especialistas e órgãos públicos fiscalizadores alertam para os riscos ambientais e a saúde 

humana. 

Outros graves problemas, verificados a partir das observações realizadas nos lotes visitados 

no assentamento, foram, a saber: o plantio de lavouras feito muito próximo as residências, as matas 

ciliares e as nascentes; o descaso no descarte, na triplice lavagem e na queima de embalagens vazias 

dos produtos utilizados nas lavouras e na não utilização dos EPIs.  

A partir dos resultados apresentados, observa-se que o município de Jataí e região, está sendo bombar-

deados com milhões de litros de venenos, os quais atingem não somente as lavouras, mas os animais, os 

mananciais hídricos, os solos, a vegetação nativa e as pessoas. Em razão da onerosidade e da perda de vene-

no jogados via aérea, atualmente a maior parte da pulverização é tecnificada por meio de tratores gafanhotos, 

onde o combate tem efeito imediato, é bem mais barato e é realizado diretamente na planta em extensas á-

reas. Qual o efeito, em curto, médio e longo prazo, no ambiente e na saúde humana diante deste cenário atual 

da região? 
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