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Introdução

O presente trabalho tem o intuito de 
relatar as observações feitas na cidade de Brejo 
da Madre de Deus (PE) após o trabalho de uma 
equipe interdisciplinar que visava uma melhoria 
na qualidade de vida da comunidade local, 
principalmente agricultores, no sentido de uma 
efetiva participação da comunidade a partir da 
discussão sobre sua realidade, a utilização de 
agrotóxicos e a preservação do meio ambiente.

O objetivo central da ação era a 
diminuição do uso generalizado e 
indiscriminado dos agrotóxicos (conhecidos 
também como defensivos agrícolas) visando a 
redução dos variados problemas de saúde local. 
Estes problemas envolvem a contaminação de 
solos e de reservatórios de água, assim como a 
possibilidades da reversão tecnológica partindo 
do conceito de vigilância ambiental em saúde, 
que compreende um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento e a detecção de 
qualquer mudança nos fatores do meio ambiente
que interferem na saúde humana [1]

O Município de Brejo da Madre de 
Deus foi escolhido por ter sua economia 
movimentada e sustentada basicamente pela 
agricultura, a qual envolve grande parte da 
população, abastecendo os municípios vizinhos 
e também o Recife.  Destacam-se as plantações 
irrigadas cujo principal produto é a cenoura 
(Daucos carota), seguida pelas culturas de 
tomate, beterraba, banana, pimentão, coco-da-
bahia, feijão e milho. Estima-se que a produção 
hoje representa 20% da alcançada nos anos 80; 
fruto do desgaste do solo por uso abusivo de 
agrotóxicos. 

Além da produção e comercialização 
de hortaliças, outras atividades econômicas são 
a pecuária, comércio e turismo, visto que Brejo 
possui amplo achado arqueológico e realização 
de espetáculo teatral no período da semana 

santa.
Considerando o  espaço de uma forma 

mais abrangente, aquele que inclui não apenas 
os recursos naturais, mas a  relação destes com 
as ações humana, a vigilância ambiental em 
saúde atua no espaço geográfico (ecossocial), ou 
seja, sua intervenção se dá no espaço geográfico 
que comporta materialidades, cultura, natureza e 
emoções. Trata-se de um espaço onde se dá o 
processo produtivo em interação com a 
natureza. [2] Observando–se isto, levou-se em 
conta os dados do uso indiscriminado dos 
agrotóxicos a partir de um estudo realizado no
município de Caruraru em 2002, onde ficou 
demonstrado que 98% dos trabalhadores rurais 
utilizavam pesticidas de toda a ordem, 
principalmente nas culturas de cenoura (94%)  e 
beterraba (71%) , como também em outras 
plantações existentes no município, nem sempre 
respeitando a recomendação para determinadas 
culturas ou o prazo de carência.[3]

Material e Métodos

 Para o desenvolvimento deste trabalho
observou-se as atividades desenvolvidas pela 
equipe composta por estagiários/as de Serviço 
Social, Enfermagem, Medicina, Geografia e 
Agronomia.

Com o apoio do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do município, realizou-se
a capacitação  de pessoas cujo intuito foi o de
transformá-las em agentes multiplicadores  
(professores, alunos da rede pública de ensino, 
trabalhadores rurais, equipe de agentes de saúde  
e representantes do conselho de 
desenvolvimento local).

Através de pesquisa realizada entre os 
agricultores chegou-se ao dado de que a 
compra de produtos químicos é feita 



diretamente através de representantes 
comerciais  que visitam as propriedades. Por 
outro lado, os trabalhadores que manipulam os 
equipamento e produtos são quase que em sua 
totalidade, analfabetos ou analfabetos 
funcionais, o que dificulta ainda mais o 
chamado uso competente dos agrotóxicos.

Resultados e Discussão

Ao término deste trabalho observou-se 
algumas mudanças quanto a compreensão, por 
parte dos agricultores sobre o risco do uso 
indiscriminado de agrotóxicos, demandando 
ainda, ações planejadas e contínuas para 
maiores modificações futuras tanto para o meio 
ambiente quanto para a população. 

Estabeleceu-se no município uma feira 
de produtos orgânicos, mas  o debate de 
desenvolvimento sustentável traz um risco em si
[4] pois  ainda persistem fatores limitantes como 
a falta de pessoal técnico para acompanhamento 
das atividades agrícolas, agravada pela baixa 
escolaridade dos agricultores, o que dificulta aos 
mesmos a compreenssão dos rótulos dos 
produtos

Por estes vários aspectos recomenda-se
também uma rotatividade e variedade de 
culturas durante o período anual. Possibilitada 
pelas vantagens climáticas existentes na região, 
uma rotatividade planejada e acompanhada por 
profissionais que dariam suporte técnico aos 
agricultores proporcionariam uma renda 
diversificada.
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Figura 1:  Localização de Brejo da Madre de 
Deus


