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Evolução da agricultura 



  Surgiu há cerca de 10 mil anos 

  Terrenos de alta fertilidade 

  Deslocamento da população x 
Ecossistemas manejados para 
obtenção de alimentos 

 Nutrição vegetal baseada em 
processos biológicos: 

incorporação de resíduos vegetais e 
animais no solo, rotação de 
culturas, adubação verde e 
compostagem. 

 
TRIVELLATO; FREITAS. Panorama da Agricultura 
Orgânica. In: Alimentos orgânicos: produção, tecnologia e 
certificação. Viçosa: Ed. UFV, 2003. 

Evolução da agricultura 



Em 1840 agricultura 
convencional: 

  Desenvolvimento da química 
agrícola juntamente com o 
desenvolvimento industrial; 

  Agricultura altamente 
dependente de energia 

  Insumos químicos sintéticos 

  Máquinas e equipamentos 

  Sementes melhoradas 

 
TRIVELLATO; FREITAS. Panorama da Agricultura 
Orgânica. In: Alimentos orgânicos: produção, 
tecnologia e certificação. Viçosa: Ed. UFV, 2003. 

Evolução da agricultura 



Dossiê da ABRASCO (2015) 

http://www.ideiasnamesa.unb.br 

 

• Com os produtores expostos aos 
agrotóxicos; 

• Com os moradores do entorno das 
fábricas de agrotóxicos e áreas de 
cultivo; 

• Com os consumidores de alimentos 
contaminados. 

Preocupação Mundial 



 Brasil (1989); Brasil (2002): 

 

 “Os produtos e os agentes... destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas... cuja 
finalidade seja alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres 
vivos considerados nocivos” 

Definição de agrotóxicos 



 Dados da ANVISA e do 2º Seminário sobre Mercado 
de Agrotóxicos e Regulação (Brasília, 2012): 

 

 Nos últimos dez anos: 

• Mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%; 

• Mercado brasileiro cresceu 190%; 

• Em 2008 o Brasil ultrapassou os Estados Unidos: 
maior mercado mundial de agrotóxicos 

Panorama mundial 



Panorama nacional 



Impacto social dos agrotóxicos 



Impacto social dos agrotóxicos? 

Respeito aos: 
• Direitos humanos 

(saúde e nutrição)  
• Condições de trabalho 
• Segurança  

Pensamos nos 
agricultores e 

suas famílias?! 

Respeito ao meio ambiente 



Impacto social dos agrotóxicos? 

Contaminação do lençol 
freático. 

Descarte inadequado 
de embalagens de 

agrotóxicos. 

Morte de populações de 
espécies como pássaros, 
sapos, peixes e abelhas. Nota Fiocruz, INCA e ABRASCO (2013) 



Resíduos de agrotóxicos em alimentos 



Dossiê da ABRASCO 



ANVISA (2011), ABRASCO (2012) 

Resíduos de agrotóxicos 

 

2488 amostras 

694 amostras insatisfatórias 



AGROTÓXICOS 
NO BRASIL 

 



BRASIL. ANVISA. Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos (PARA), dados de coleta e análise de alimentos de 
2010. Brasília: ANVISA, 2011. 

Relatos da ANVISA 

“...Apesar de serem proibidos em vários 
locais do mundo, como União Europeia e 
Estados Unidos, há pressões do setor 
agrícola para manter esses três produtos 
(endosulfan, metamidofós e acefato) no 
Brasil, mesmo após serem retirados de 
forma voluntária em outros países 
(BRASIL. ANVISA, 2011)” 



Agrotóxicos 



DOSSIÊ ABRASCO (2015) 

Agrotóxicos x transgênicos 

Venda casada: 
Semente transgênica + agrotóxico 
Glifosato  

Nos Estados Unidos 
1994  3,6 mil toneladas de glifosato 
2005  54 mil toneladas glifosato 
 



Fonte: http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/ministerio-publico-quer-banir-glifosato-brasil-56002 







Consequências à saúde 



62 nutrizes moradoras da área urbana de Lucas do Rio Verde – MT (Agronegócio) 
 

População do município  137 litros de agrotóxicos por 
habitante/ano 



SOARES; FREITAS; COUTINHO. Rev. Econ. Sociol. Rural v.43 , n.4, Oct./Dec. 2005 
http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/1725/agrotoxicos-efeitos-sobre-a-saude 

http://www.agroecologia.org.br/index.php/noticias/444-insustentabilidade-dos-agrotoxicos 

• Aumento do risco de neoplasias 
(câncer)  INCA: famílias expostas 
às substâncias tóxicas (meio rural); 

• Intoxicação (meio rural): pele, 
olhos e sintomas no sistema 
digestório; 

• Risco aumentado de transtornos 
psicológicos; 

• Má formação fetal. 
 
 

Saúde x agrotóxicos 





Uso inseticida em ambiente doméstico  crianças com maior risco de 
desenvolver leucemia (câncer hematopoietico) 



Diuron é citotóxico e potencialmente genotóxico... Efeitos 
prejudiciais ao desenvolvimento fetal e danos à saúde humana.   



298 adultos em exposição a PCBs: aumento do colesterol total, HDL, 
LDL, triglicerídeos e IMC.  



344 crianças (6,5 anos de idade)  excesso de peso pré natal 
associado à exposição da mãe aos agrotóxicos organoclorados.  



Estudo encontrou associação entre a exposição pré-natal ao 
DDT e aumento de peso na infância ou maior IMC. 



 
Estudo encontrou associação positiva entre os níveis plasmáticos de 
bifenil policlorado (no período pré-natal) e circunferência da cintura 

em meninas aos 7-8 anos. 
 



Pesquisa avaliou se POPs em baixas doses  adiposidade no 
futuro, dislipidemia e resistência à insulina (população de 90 

indivíduos sem diabetes durante 20 anos de seguimento).   
 
 

Resultados: A exposição simultânea a vários POPs pode 
contribuir para desenvolvimento desses problemas de saúde 



Estudo investigou a associação entre concentrações urinárias de 
metabólitos de organofosforados (fosfato dialquílico) e déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) em crianças e adolescentes (8 a 15 
anos) 

Exposição a organofosforados em níveis comuns em crianças 
norteamericanas  contribuem para a prevalência de TDAH. 



Exposição ocupacional a pesticidas pode representar um fator 
de risco para doença de Alzheimer. 



A revisão mostrou que os disruptores endócrinos, tais como os 
agrotóxicos  Puberdade precoce, síndrome do ovário 

policístico (SOP) e falência ovariana prematura. 



Exposição pré-concepcional materna e concentrações paternas de 
vários POPs foram associados menor tamanho ao nascer nos 

descendentes 



Níveis urinários de pesticidas  significantemente menores 

entre as crianças que consumiam alimentos orgânicos, em 
comparação aqueles que mantinham uma dieta convencional.  



Câncer x agrotóxicos 

Dra. CHEILA NATALY GALINDO BEDOR . Estudo do potencial carcinogênico dos agrotóxicos empregados na 
fruticultura e sua implicação para a vigilância da saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: 

http://157.86.8.70:8080/certifica/bitstream/icict/45465/2/971.pdf.  

http://157.86.8.70:8080/certifica/bitstream/icict/45465/2/971.pdf
http://157.86.8.70:8080/certifica/bitstream/icict/45465/2/971.pdf


Câncer x agrotóxicos 



Vale do Itajaí em julho de 2008  Perda 
de 70% de colmeias de um apicultor (há 
uns cinco anos ocorria esse fato). 
 
Amostras das abelhas  contaminação 
por agrotóxicos organofosforados 

(LATOX, 2008) 
 



http://www.ufmt.br/ppgsc/arquivos/857ae0a5ab2be9135cd279c8ad4d4e61.pdf 

Os agrotóxicos podem causar danos à saúde 
extremamente graves, como alterações 
hormonais e reprodutivas, danos hepáticos e 
renais, disfunções imunológicas, distúrbios 
cognitivos e neuromotores e cânceres. 



“A Fiocruz, o Inca e a Abrasco não aceitarão pressões de setores 
interessados na venda de agrotóxicos e convocam a sociedade 
brasileira a tomar conhecimento e se mobilizar frente à grave 
situação em que o país se encontra, de vulnerabilidade 
relacionada ao uso massivo de agrotóxicos.” 

O que faremos? 



 
Agricultura sustentada pela comunidade 

 



A 

“O agricultor deixa de vender 
seus produtos por meio de 
intermediários e conta, para a 
organização e financiamento 
de sua produção, com a 
participação de membros 
consumidores” 

 

 

 
CSA 

 



Sete itens de verdura e legumes +  laticínios + pão integral 

Cesta de produtos completa – vinda de Botucatu 
 
 

Agricultura sustentada pela comunidade 
 
 



 
 Quanto eu devo investir mensalmente? 

 ENTREGAS SEMANAIS DE: 
 Grupo de Verduras e Legumes: 7 itens semanais, composto por folhas e legumes 

 

    R$ 58 mensais 

 
 

 Grupo de Laticínios: Opções de escolha entre leite, yogurte e queijo. 

    Leite = 1 litro por semana = R$ 20 mensais 

    Yogurte = ½ litro por semana = R$ 20 mensais 

    Queijo mussarela = 1 unid. 300g por semana =  R$ 55 mensais 
 

 Grupo de pães: 1 pão integral (com farinha de trigo   OU   com farinha de arroz –sem glúten) 

 

    R$ 33 mensais 

 



Hortas comunitárias 



Trabalhos educativos 



Curso de Formação em CSA  

csabrasil.org 



#vamosmelhoraromundo 



 

funcionalgastronomiasaudavel.com 

Muito obrigada! 
 

karinansimas@yahoo.com.br 
Face: nutricaofuncionalemsantos 

Insta: Karina_nutrifuncional 


