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RESUMO 

 

A pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geografia, do 

Instituto de Estudos Socioambientais, pela Universidade Federal de Goiás tem como 

centralidade o estudo sobre as ações do Estado na transformação da agricultura 

brasileira naquela mais envenenada do mundo. Buscamos correlacionar essa triste 

condição ao lamentável episódio da pulverização de veneno sobre a Escola São José do 

Pontal, localizada no Assentamento Pontal do Buriti, município de Rio Verde/GO. 

Dessa forma, compreendemos a pulverização da escola como reflexo das políticas 

implementadas pelo Estado visando à modernização da agricultura. Dentre as principais 

ações do Estado visando modernizar a agricultura, destacamos o Sistema Nacional de 

Crédito Rural, o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, as políticas de 

modernização regional, em especial, POLOCENTRO e PRODECER, e atualmente, o 

Plano Agrícola e Pecuário. A metodologia utilizada para a construção do trabalho foi: 

levantamento bibliográfico acerca da temática agroveneno; revisão bibliográfica sobre a 

modernização da agricultura, sobre o uso de veneno agrícola, entre outros temas 

pertinentes à pesquisa; levantamento de dados secundários sobre consumo de veneno e 

produção agrícola, bem como dados primários coletados em trabalhos de campo 

realizados na Escola São José do Pontal, entre os anos 2013 – 2015. Dessa forma, 

buscamos elaborar nossas considerações acerca do uso do veneno na agricultura 

brasileira, ressaltando o papel do Estado, enquanto sujeito ativo nesse processo. 

 

Palavras-chave: Agroveneno. Estado. Pontal do Buriti. Modernização da Agricultura. 
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ABSTRACT 

 

The research developed in Programa de Pós Graduação em Geografia, Instituto de 

Estudos Socioambientais, at the Universidade Federal de Goiás has the centrality the 

study of the state shares in the transformation of Brazilian agriculture in the most 

poisoned agriculture in the world. We seek to correlate this sad condition the 

unfortunate episode of the poison spray on the Escola São José do Pontal, located in the 

settlement Pontal do Buriti, municipality of Rio Verde / GO. Thus, we understand the 

school spraying as a result of policies implemented by the State aimed at modernizing 

agriculture. Among the main actions of the state to modernize agriculture, we highlight 

the National Rural Credit System, the National Agrochemical, regional modernization 

policies, in particular POLOCENTRO and PRODECER, and currently, the Agricultural 

and Livestock Plan. The methodology used for the construction work was: literature 

about agroveneno theme; literature review on the modernization of agriculture, on the 

use of agricultural poison, among other topics relevant to the research; survey of 

secondary data on poison consumption and agricultural production, as well as primary 

data collected in field work at the Escola São José do Pontal, between the years 2013 - 

2015. Thus, we seek to develop our considerations about the poison use in agriculture 

Brazil, highlighting the role of the state as an active subject in the process. 

 

Keywords: Agroveneno. State. Pontal do Buriti. Modernization of Agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em setembro de 1962, a bióloga estadunidense Rachel Carson escreveu o 

livro intitulado “Primavera Silenciosa”, considerado o primeiro alerta sobre a 

nocividade existente no uso do agroveneno. O livro serviu de influência para a criação 

da EPA (Environmental Protection Agency - Agencia de Proteção Ambiental) dos 

Estados Unidos, além de inspirar inúmeros movimentos ambientalistas (PEREIRA, 

2012). 

No início do mês de dezembro de 1984, jornais brasileiros e internacionais 

noticiavam aquele que era considerado o maior desastre industrial da história, conforme 

apresentado na figura 1, do acervo histórico do jornal O Estado de São Paulo. 

 

Figura 1 - Notícia do jornal "O ESTADO DE S. PAULO". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo histórico Jornal O Esdado de S. Paulo, 20151. 

 

A notícia refere-se ao vazamento de isocianato de metila, um gás usado na 

produção de agroveneno, ocorrido na madrugada do dia 3 de dezembro, da empresa 

estadunidense Union Carbide, em Bhopal, na Índia. O vazamento lançou mais de 40 

 
1 Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/blogs/arquivo/o-desastre-quimico-que-entrou-para-a-

historia/>. Acesso em: 20 de março de 2016. 
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toneladas deste gás, causando a morte de mais de 8 mil pessoas que moravam nos 

arredores da indústria. Mais de 500 mil pessoas foram expostas ao venenoso gás e 

tiveram suas vidas significativamente afetadas após este crime, manifestando problemas 

respiratórios, cegueira e esterilidade dentre os mais comuns problemas enfretados. 

Segundo as investigações, havia sistemas de segurança desligados, manutenção dos 

equipamentos inadequada e o treinamento do pessoal especializado considerado 

insuficiente. Após o crime, o então presidente da Union Carbide, Warren Anderson, em 

visita à fábrica foi preso acusado de negligência e corresponsabilidade criminosa, mas 

após pagamento de fiança foi liberado e deixou o país. O governo indiano, na figura de 

representante legal dos sobreviventes pediu US$ 3,3 bilhões de indenização, mas após 

acordo com a justiça, a empresa pagou US$ 450 milhões (O GLOBO, 11/09/2013). 

Atualmente, a Union Carbide é uma empresa subsidiária da também estadunidense The 

Dow Chemical Company. Segundo a Union Carbide, o vazamento do gás foi causado 

por um ato de sabotagem.  

No dia 06 de dezembro de 2011, o jornal televisivo mais visto do país – 

Jornal Nacional – transmitido pela Rede Globo de Televisão, iniciou uma série de três 

reportagens sobre o uso de agroveneno. A primeira reportagem levou ao conhecimento 

de milhões de brasileiros a pesquisa de mestrado desenvolvida por Danielly Palma, sob 

orientação do professor Wanderley A. Pignatti, da Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), no município de Lucas do Rio Verde/MT, a comprovação da presença 

de agroveneno no leite materno. De acordo com Palma (2011), outras pesquisas 

realizadas em municípios brasileiros e também em outros países comprovam a 

existência de agroveneno no leite materno. A maior incidência se dá, segundo a 

pesquisadora, em mulheres residentes em áreas agrícolas dos chamados países em 

desenvolvimento.  

No município de Gavião Peixoto, interior do São Paulo, no ano de 2014, o 

uso intensivo de agroveneno nas lavouras de feijão, café e soja causou a morte de 4 

milhões de abelhas. A alternativa do poder público do município, por meio do 

Departamento da Agricultura e Meio Ambiente, foi incentivar os apicultores a adotarem 

técnicas de apicultura migratória, que consiste em migrar as colmeias de um lugar para 

outro acompanhando as floradas (JORNAL EPTV, 2014). A morte das abelhas 

representa um grave risco também para a sobrevivência da espécie humana, uma vez 

que as abelhas são responsáveis pela polinização de 86% das plantas que tem como 
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característica ser fornecedora de algum tipo de recurso para nossa espécie (FREITAS, 

2006).  

Essas informações apresentadas são inerentes a algumas notícias que 

tomaram maior proporção dentro do universo de destruição provocado pelo uso do 

agroveneno. Dentre tantos efeitos causados por este modelo produtivo, a motivação de 

estudo desta pesquisa está circunscrita à compreensão do episódio ocorrido no ano de 

2013, no município de Rio Verde, localizado na região sudoeste de Goiás. 

Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender o uso 

papel do Estado, enquanto sujeito ativo na transformação da agricultura brasileira na 

agricultura mais envenenada do mundo. Especificamente, buscamos com essa pesquisa: 

 

• analisar o episódio da pulverização da Escola São José do Pontal, no ano de 

2013, no município de Rio Verde/GO; 

• estudar o processo da modernização da agricultura em Goiás, a partir da 

década de 1970, destacadamente, as políticas que elevaram a produção de 

grãos na região do Cerrado – POLOCENTRO e PRODECER; 

• analisar as políticas nacionais de incentivo ao processo da modernização e, 

por consequência, do uso de veneno agrícola; 

• estudar a correlação entre a disponibilidade de crédito agrícola e o uso do 

agroveneno 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, utilizamos como procedimentos 

metodológicos: dados coletados em visitas ao Assentamento Pontal do Buriti, em 

especial, à Escola São José do Pontal, entre os anos de 2013 e 1015. Ao longo do ano de 

2013, ainda na graduação, realizei a primeira ida à Escola após o caso, numa atividade 

de lançamento do filme “Pontal do Buriti – Brincando na Chuva de Veneno”. Após esse 

primeiro contato, pude regressar à Escola algumas vezes entre os anos 2014 e 2015, 

para trabalhos de campo com a turma de Geografia Agrária e outras atividades. Esse 

contato permitiu a extração de alguns dados primários, que serviram para a elaboração 

desse processo descritivo. Utilizamos também dados de fontes secundárias, contidas em 

livros, teses, dissertações, artigos e dados de órgãos oficiais, como MAPA, MDA, 

IBGE, INCRA e outros. Também realizamos inúmeras leituras acerca da temática 

central dessa pesquisa: o agroveneno. A partir da junção das informações coletadas, 
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elaboramos a dissertação que ora apresentamos. Dessa forma, esse trabalho está 

dividido em três capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado “EMREF SÃO JOSÉ DO PONTAL: O 

PERIGO À SUA PORTA” está dividido em duas partes. 

Na primeira parte buscamos situar a referida escola no contexto do 

município de Rio Verde. Também tecemos nossas considerações a respeito da luta pela 

terra no Sudoeste goiano, uma vez que a escola está localizada num projeto de 

assentamento rural.  

Na segunda parte, buscamos elaborar uma descrição do caso da 

pulverização da Escola São José do Pontal, que ocorreu no município de Rio Verde/GO, 

no ano de 2013. Utilizamos nessa descrição dados obtidos nas visitas à escola 

supracitada, bem como informações de fontes secundárias. 

O segundo capítulo, intitulado “MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

E USO DO AGROVENENO” está dividido também em duas partes, na qual buscamos 

elaborar considerações sobre como se deu o processo de intensificação da agricultura 

capitalista no estado.  

Dessa forma, o primeiro ponto busca estudar os programas de 

desenvolvimento do Centro-Oeste no estado de Goiás. Neste contexto, busca-se 

entender como o POLOCENTRO e o PRODECER, percebidos aqui como os principais 

programas de desenvolvimento da região, foram capazes de elevar, em curto período de 

tempo, a produção agrícola no estado de Goiás. 

O segundo ponto tem como eixo central a compreensão de como a produção 

de grãos tem contribuído de forma direta com o agravamento dos impactos 

socioambientais existentes no estado. Será dado maior enfoque à produção de soja, 

entendendo que esta foi a principal porta entrada do capital estrangeiro em Goiás. 

O terceiro e capítulo, intitulado “POLÍTICAS ESTATAIS E O CONSUMO 

DO AGROVENENO” está dividido em oito partes, onde buscamos elaborar um estudo 

pormenorizado sobre a produção e o consumo do agroveneno no país. 

Dessa forma, a primeira parte versa sobre o conceito de agroveneno, que 

defendemos nessa pesquisa, entendendo a necessidade de elaborar um contraponto a 

outros conceitos utilizados, como: defensivos agrícolas, defensivos fitossanitários, 

pesticidas, agroquímicos e outros. Na segunda parte buscamos detalhar a forma da 

produção e classificação do agroveneno. A classificação do agroveneno é feita a partir 
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de três aspectos: a partir do componente químico do ingrediente ativo; a partir do uso; a 

partir da toxicidade.  

Na terceira e quarta parte buscamos apresentar a gênese do agroveneno 

através da transformação das sobras dos materiais de guerra em produtos para 

agricultura, e sua disseminação em nível mundial através da Revolução Verde. Nesses 

dois itens, veremos como se deu a transformação de armas químicas em veneno 

agrícola, como as principais indústrias que atualmente dominam o mercado mundial de 

agroveneno (e sementes) estiveram envolvidas com a indústria bélica, produzindo armas 

de destruição em massa. 

Por fim, os quatro últimos itens são destinados a estudar como o Estado, 

através de suas políticas, transformou o país no maior consumidor de agroveneno do 

mundo. Compõem estes itens um estudo do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), 

visto como a primeira ação do Estado no sentido de impulsionar o consumo de veneno 

agrícola no país. As ações do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), que 

influenciaram na criação e consolidação de um polo industrial de veneno agrícola. As 

ações da Extensão Rural, enquanto mecanismo de garantia da incorporação dos 

programas de modernização. E por fim, uma análise do consumo do veneno agrícola em 

seis tipos de cultivos agrícolas do país: soja, milho e cana, entendendo-os como 

principais cultivos do agronegócio e, por outro lado, arroz, feijão e tomate, entendidos 

aqui como representantes da agricultura familiar camponesa, tratando-se nesse sentido, 

de produtos alimentícios. 

Esperamos, com essa pesquisa instigar novos pesquisadores a se 

enveredarem pelos caminhos da pesquisa sobre o uso do agroveneno no Brasil. 

Compreendemos que a luta contra o uso do agroveneno é essencial na construção de 

outro projeto de sociedade, por isso a fazemos e esperamos, que cada vez mais, outras 

pessoas se somem a essa luta. 
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2 EMREF SÃO JOSÉ DO PONTAL: O PERIGO À SUA PORTA 

 

2.1 Pontal do Buriti e a luta pela terra no sudoeste goiano 

 

O município de Rio Verde localiza-se na microrregião sudoeste do estado de 

Goiás, conforme apresentamos na figura 2. De acordo com o IBGE, em 2010, o 

município de Rio Verde tinha 176.424 habitantes, sendo 163.540 residentes na área 

urbana e, 12.884 residentes na área rural. Para 2016, as projeções do IBGE estimam 

uma população total de 212.237 habitantes, o que corresponde a um aumento de 20% na 

população. 

 Na década de 1970, mediante o avanço da fronteira agrícola e a 

transformação do Cerrado em mares de soja e milho, Rio Verde e a região do sudoeste 

goiano tornaram-se importantes territórios para o modelo de agricultura representado 

pelo agronegócio. 

Rio Verde é, atualmente, o maior produtor agrícola do estado de Goiás. 

Com uma área plantada de mais de 378 mil hectares e uma produção agrícola de 1,2 

milhões de toneladas, o município é responsável por 1,2% da produção nacional de 

grãos, de acordo com a Secretaria de Comunicação da prefeitura2. 

 
2 Disponível em: http://www.rioverdegoias.com.br/i.php?si=aci&id=5.  
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No âmbito do município de Rio Verde e dos dados supracitados sobre a 

produção agrícola, que tendem a enfatizar o modelo hegemônico de agricultura, 

localiza-se também o contraponto a este modelo, os focos de resistência caracterizados 

pelos assentamentos rurais, resultantes de intenso processo de luta e reterritorialização 

dos sujeitos outrora desterritorializados pelo avanço da agricultura capitalista. 

Nesse contexto, encontramos o Projeto de Assentamento (P.A.) Pontal do 

Buriti, que está localizado às margens da rodovia GO 050, entre os municípios de 

Paraúna e Montividiu. Nesse assentamento, encontramos a Escola São José do Pontal, 

importante objeto de análise dessa pesquisa, que está, mais especificamente, localizada 

no interior do assentamento, está aproximadamente a 50 km de distância da área urbana 

do município de Montividiu, 85 km de Paraúna e 106 km de Rio Verde. 

O município de Rio Verde, atualmente possui, além do Assentamento 

Pontal do Buriti, os Projetos de Assentamento: Ponte de Pedra, Água Bonita, 

Vianópolis, Vale do Sonho/Rio Preto, Rio Verdinho, Vale do Cedro, Rio Doce, 

Fortaleza II, totalizando 9 assentamentos (INCRA, 2016). 
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Os nove assentamentos do município de Rio Verde, somados, ocupam uma 

área total de 16.338 hectares e beneficiam 376 famílias. O ano de criação dos 

assentamentos do município está datado do final da década de 1990 e início da década 

de 2000, sendo 1997 para a criação do Assentamento Ponte de Pedra e 2002 a criação 

dos Assentamentos Rio Doce e Fortaleza II (INCRA, 2016). 

Em toda a microrregião sudoeste do estado de Goiás, existem 64 Projetos de 

Assentamento, sendo Caiapônia o município com maior número de assentamentos, 18 

no total. Somados, todos os assentamentos da microrregião do sudoeste goiano ocupam 

uma área de 106.181 hectares e possuem 2.424 famílias assentadas (INCRA, 2016). Em 

comparação com o número de estabelecimentos agropecuários,  

Sobre a luta pela terra na microrregião sudoeste de Goiás, o registro mais 

antigo pertence ao P.A. Rio Paraíso, conquistado em 1986 por desapropriação. De 

acordo com Katzer (2005), antes da ocupação da Faz. Rio Paraíso houve algumas 

tentativas de promover a desapropriação de uma área da EMGOPA (Empresa Goiana de 

Pesquisa Agropecuária). Desta forma, se constituíram as primeiras ocupações no 

município de Jataí/GO. Contudo, esta primeira investida foi reprimida pela ação da 

polícia após ter sido acionada pelo proprietário da área, no caso, o governo estadual. 

Após a tentativa fracassada de desapropriação da EMGOPA, os trabalhadores sem-terra 

passaram a buscar junto aos líderes do STR de Jataí/GO novas áreas que poderiam ser 

desapropriadas. Neste contexto, surgiu a possibilidade de ocupar a Fazenda Rio Paraíso, 

que havia sido caracterizada como latifúndio improdutivo. 

A Fazenda Rio Paraíso, de acordo com Quinteiro (2001) é o nome da 

fazenda de 26 mil hectares, que havia sido caracterizada, por líderes do STR Jataí/GO 

como terra devoluta e improdutiva.  

No dia 19 de novembro de 1985, um grupo formado por algo entre 74 e 130 

famílias fizeram a ocupação da fazenda. Durante a ocupação e os dias que se seguiram 

não houve confronto direto com a polícia, o que encorajou outros sem-terra a 

ingressarem nesta ocupação, elevando o número de ocupantes para 318 famílias 

(KATZER, 2005). 

Assim que se concretizou a ocupação da Fazenda Rio Paraíso se iniciaram 

os trabalhos de negociação da desapropriação da mesma, que se realizou em parceria 

entre o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a FETAEG 

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás), o STR (Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais) de Jataí/GO e de líderes políticos locais (KATZER, 2005).  
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A “primeira etapa” da negociação durou até o dia 25 de junho de 1986, 

quando houve resposta ao pedido de desapropriação da área, a qual foi publicada no 

diário oficial, sob o decreto nº 92.819, de acordo com o qual deveria ser feita a 

desapropriação de 11.910 hectares pertencentes à Fazenda Rio Paraíso (MACHADO, 

2009). 

Após a assinatura do decreto, os proprietários da fazenda recorreram à 

justiça contra o processo de desapropriação. Segundo Katzer (2005), um primeiro 

argumento utilizado era de que não se tratava de terras devolutas, mas sim de uma área 

pertencente a um grupo de italianos, que havia adquirido a propriedade de 26 mil 

hectares no ano de 1976. 

De acordo com informações analisadas pela referida autora, “a compra da 

área rural foi previamente submetida à aprovação do ministério da agricultura, através 

do processo nº incra/br/3782/76, que aprovou a aquisição para na gleba ser executado o 

projeto agropecuário” (KATZER, 2005, p. 72). 

Outras medidas foram tomadas para desqualificar as análises realizadas pelo 

STR Jataí/GO. Neste contexto, podemos citar: um documento registrado cartório que 

mostrava que a Fazenda Rio Paraíso possuía, na época da ocupação, uma área de 26 mil 

hectares divididos em três glebas: Gleba Amaro (6.670 hectares), Gleba Olaria (9.377 

hectares) e Gleba Paraíso (10.118 hectares). Esta característica descartava, neste 

sentido, a possibilidade da área ocupada ser classificada como terra devoluta (KATZER, 

2005). 

Outro argumento utilizado para desqualificar a análise feita pelo STR 

Jataí/GO diz respeito ao que foi caracterizado como latifúndio improdutivo. Segundo 

Katzer (2005), na versão dos proprietários, a Fazenda Rio Paraíso apresentava uma 

infraestrutura produtiva com diferentes formas de exploração econômica, sendo a Gleba 

Paraíso uma área com alto índice de exploração. A apresentação deste argumento serviu 

de base para que pudesse ser questionado o decreto de desapropriação por 

improdutividade.  

Em julho de 1986, os proprietários da fazenda conseguiram junto ao STF 

(Superior Tribunal Federal) suspender o processo de desapropriação da fazenda. Em 

maio de 1988, houve um parecer da justiça, que declarava ineficiente o decreto nº 

92.819, que desapropriava parte das terras pertencentes à Fazenda Rio Paraíso para fins 

de reforma agrária. Durante esse tempo, os ocupantes permaneceram acampados e ainda 

lutavam para tentar reverter a ação judicial. (KATZER, 2005). 
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O desfecho da história de luta para a constituição do Assentamento Rio 

Paraíso se deu em 1989, quando foi firmado acordo em reunião com a presença de 

líderes do STR Jataí/GO, de uma comissão de representação dos ocupantes, de políticos 

e dos proprietários da fazenda. Neste acordo, ficou definido que seria feita a compra de 

5600 hectares da fazenda no valor total de Cz$ 3.344.152,00 (três milhões, trezentos e 

quarenta e dois cruzados novos), que seriam pagos em dez anos, através de TDA 

(Títulos da Dívida Agrária) (KATZER, 2005). 

No dia 27 de agosto de 1989, foi legalizado o assentamento com o nome de 

Assentamento Íris Resende Machado, popularmente conhecido como Assentamento Rio 

Paraíso. Os quatro anos de luta resultaram no assentamento de 176 famílias, em uma 

área média de 30 hectares cada. 

O assentamento Pontal do Buriti, mais especificamente, também tem a luta 

pela terra iniciada antes da fase de criação do assentamento, assim como o P.A. Rio 

Paraíso e tantos outros. A luta se inicia em 5 de agosto 1996, quando agricultores 

desterritorializados, ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí, se unem 

para ocupar a fazenda que estava sendo negociada com o INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária). A ocupação persiste por dois anos devido a 

irregularidades e tentativa de superfaturamento por parte do proprietário (SOUZA, 

2015). Após dois anos de incertezas, o P.A. Pontal do Buriti foi criado, datando sua 

criação de 07 de maio de 1998. 

O P.A. Pontal do Buriti possui uma área de 5.997 hectares e conta, 

atualmente, com 105 famílias assentadas (DATALUTA, 2015), o que totaliza algo em 

torno de 500 moradores3. A produção agrícola4 do assentamento está baseada na 

produção de grãos e leite. Segundo Souza (2015), a produção anual de grãos (soja e 

milho, principalmente) gira em torno de 200 mil sacas, (12 mil toneladas/ano), e a 

produção de leite está na média dos 15 mil litros/mês.  

A produção total de soja em Rio Verde, de acordo com IMB (Instituto 

Mauro Borges), no ano de 2014, foi de 750 mil toneladas e a produção total de milho 

(1ª, 2ª e 3ª safra) foi 1,2 milhão de toneladas. Somado a outras variáveis da produção 

agrícola, Rio Verde é considerado um dos municípios mais importante para a 

agricultura nacional, sendo chamado até mesmo de “capital do agronegócio em Goiás”. 

 
3 Com base em trabalhos de campo realizados entre 2013 e 2015. 
4 Utilizaremos a expressão “produção agrícola” como uma referência genérica de toda a produção: 

agrícola, pecuária, florestal etc.  
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A área colhida de soja, em 2014, foi de 300 mil hectares e a do milho foram de 216 mil 

hectares (IMB, 2016). As duas áreas, no entanto, não podem ser somadas, pelo fato de 

que há uma sobreposição de áreas, ocorrido pela substituição da produção da soja pelo 

milho e vice-versa, o que é chamado erroneamente de “rotação de culturas”. 

 

2.3 A pulverização da EMREF São José do Pontal 

 

Era manhã de uma sexta-feira do mês de maio no Cerrado. Manhã 

ensolarada, porque as chuvas cerradeiras raramente caem fora de hora5. Crianças 

brincavam, era hora do recreio numa escola do campo. Sem a presença dos muros que 

cercam a ampla maioria das escolas urbanas, as crianças corriam por onde desejavam 

correr. Brincavam na quadra que existe ao lado da escola, brincavam no “parquinho”, 

(figura 4), olhavam e cuidavam dos peixes de um aquário que existe próximo ao portão 

principal. 

 

Figura 4 – “Parquinho” da Escola São José do Pontal. Ao fundo, atrás do corredor de vento 

formado por árvores de grande porte, a plantação de milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 No Cerrado, há duas estações bem definidas: uma estação seca (maio a setembro) e outra chuvosa 

(outubro a abril) (EMBRAPA, 2012). Disponível em: http://www.cpac.embrapa.br/unidade/ocerrado/.  

 

Fonte: SOUZA, 2014. 
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Uma escola comum, com pessoas comuns, mas num lugar que não era tão 

comum, afinal, ela (a escola) localiza-se num assentamento de reforma agrária, o que 

nos leva a constatação de que naquela porção do território houve muita luta e muita 

resistência para reconquistar a terra que um dia deixou de pertencer ao povo e tornou-se 

propriedade privada. Era uma escola comum e eram pessoas comuns. A partir daquele 

dia, daquela manhã de sexta-feira ensolarada de maio, a rotina daquela escola e a vida 

de muitas daquelas pessoas fora mudada para sempre. Ao final daquela manhã, muitas 

daquelas crianças não brincavam mais na quadra ao lado da escola, nem tampouco 

brincavam no parquinho. Ao final daquela manhã de sexta-feira, muitas daquelas 

crianças se encontravam à beira da morte e lutando pela vida, como se luta pela vida 

num país em que as oligarquias agrárias matam aqueles que ousam lutar pela terra. Essa 

narrativa se refere ao que aconteceu à EMREF São José do Pontal (Escola Municipal 

Rural de Ensino Fundamental São José do Pontal)6. 

No dia 03 de maio de 2013, por volta das 9 horas da manhã, enquanto a 

comunidade estudantil (funcionários (as) e alunos (as)) da escola São José do Pontal 

realizavam o intervalo escolar, um avião de pulverização agrícola, da empresa “Aerotex 

– Aviação Agrícola” realizava procedimentos de pulverização em lavoura de milho com 

o agroveneno Engeo Pleno, da Syngenta (TALGA, 2013)7. 

Em uma das manobras de pulverização, o piloto do avião pulverizou, além 

das lavouras de milho, a escola e as pessoas que nela se encontravam. Dezenas de 

pessoas receberam o “banho de veneno” e, rapidamente, começaram a sentir os efeitos 

provocados pelo contato com o Engeo Pleno. Segundo o diretor da escola, após verificar 

que inúmeras pessoas começaram a passar mal, fizeram contato com o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para que pudessem prestar os primeiros 

atendimentos. Após o contato com o SAMU, a direção da escola optou por colocar as 

crianças que aparentavam estar sentindo com maior intensidade os efeitos do veneno no 

ônibus escolar e os mandar de encontro ao SAMU, para agilizar o procedimento de 

primeiros socorros (TALGA, 2013). 

Segundo o diretor da escola, uma das alunas sofreu vários desmaios na 

viagem da escola até o hospital, enquanto outras crianças precisaram do auxílio de 

 
6 Narrativa elaborada em momentos de reflexões sobre a Escola São José do Pontal. 
7 As informações referenciadas como “Talga (2013)”, são pertencentes ao filme-documentário “Pontal do 

Buriti – brincando na chuva de veneno”, produzido por Murilo Souza e Dagmar Talga, no âmbito do 

GWATÁ – Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, da Universidade Estadual de Goiás – Campus 

Goiás, sob a direção de Dagmar Talga, do qual participei diretamente.   
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oxigênio por conta da dificuldade de respirar. O primeiro contato com um hospital para 

atendimento foi no município de Montividiu-GO, que fica a aproximadamente 50 km de 

distância da escola, conforme apresenta Souza (2015). 

 

Após a pulverização os alunos e funcionários manifestaram sintomas como 

coceiras, enjoos, distúrbios respiratórios, entre outros. As vítimas foram 

atendidas no Hospital Municipal de Montividiu e em hospitais e Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde. 

 

De acordo com Souza (2015), as vitimas não tiveram atendimento adequado 

dos profissionais de saúde. Algumas crianças receberam injeções antialérgicas, 

consideradas impróprias para casos de intoxicação. De acordo com a autora, havia uma 

recusa dos médicos locais em aceitar que os sintomas apresentados eram decorrentes de 

intoxicação por agroveneno, situação que modificou somente após intervenção do 

Ministério Público Federal. 

 

Somente após a visita do Ministério Público Federal à escola, nos dias 25 e 

26 de junho, acompanhado por uma equipe de profissionais da ABRASCO 

(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), INCA (Instituto Nacional de 

Câncer) e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), e do diálogo desses 

profissionais, médicos e toxicologistas com as vítimas e com o Secretário da 

Saúde do município de Rio Verde, os médicos da região passaram a 

reconhecer os casos de intoxicação (SOUZA, 2015, p. 11). 

 

O reconhecimento de que houve intoxicação por veneno agrícola por parte 

dos médicos locais ocorreu somente no final do mês de junho, ou seja, quase dois meses 

após a pulverização, o que caracteriza um quadro alarmante para um país que tem um 

consumo tão elevado de agroveneno.  

Segundo Pignatti, em entrevista cedida a Talga (2013), a pulverização da 

escola São José do Pontal foi um dos surtos mais graves de intoxicação por agroveneno 

que se têm notícias no Brasil. Foi feita a notificação de 92 pessoas, via SINAN (Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação), ligado ao Ministério da Saúde.  

No ano de 2013, conforme dados do SINAN (2015), o estado de Goiás 

registrou 362 casos de intoxicação por veneno agrícola. Nesse mesmo ano, o estado 

com maior número de intoxicação registrada foi Minas Gerais, com 823 casos, seguido 

de São Paulo com 634 casos. Em nível de Brasil, em 2013 houve 4.579 casos 

registrados. Esses dados de notificações expressam uma parte da realidade. De acordo 

com Londres (2011), para cada caso de intoxicação por agroveneno registrado, há 50 
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casos não notificados, o que eleva significativamente o número de intoxicação por 

agroveneno. 

Além dos casos que não são notificados, cabe ressaltar a indisposição que 

alguns profissionais de saúde têm em registrar os casos de intoxicação por veneno 

agrícola, como fora apresentado anteriormente. No caso da pulverização da escola, 

salientamos que o reconhecimento de que houve contaminação por agroveneno ocorreu 

somente após intervenção do MPF e de outros profissionais em medicina preocupados 

com a saúde pública.  

Segundo Souza (2015), as vítimas da pulverização da escola São José do 

Pontal ainda esperam alguma forma de garantir o direito à saúde (e a vida), 

reivindicando acompanhamento toxicológico, plano de saúde e custeio com despesas de 

tratamento enquanto permanecerem os sintomas e as sequelas decorrentes do contato 

com o veneno. 

O envenenamento da comunidade estudantil da Escola São José do Pontal, a 

nosso ver, é resultante do contexto no qual está inserido o Assentamento Pontal do 

Buriti, assim como outros assentamentos rurais existentes no Brasil. 

O Pontal do Buriti se apresenta como um continuum do agronegócio 

estabelecido no município de Rio Verde e do sudoeste goiano. Essa característica é 

resultante de um processo falho existente em inúmeros assentamentos rurais: a ausência 

do Estado. A luta pela terra, por si só, não representa a resistência ao agronegócio. É 

fundamental que o Estado garanta as condições necessárias para o desenvolvimento de 

outro modelo de agricultura. 

No Pontal do Buriti, pudemos observar essa ausência por parte do Estado, o 

que levou os assentados a buscar amparo nas empresas privadas existentes no 

município, tornando-os subordinados aos ditames dessas empresas. Dessa forma, 

tornaram-se reprodutores do agronegócio, ainda que em menor escala, o chamado 

“agronegocinho”. 

Dessa forma, no próximo capítulo, buscaremos apresentar como se 

constituiu e se consolidou o agronegócio em Goiás, capitaneado pelas culturas de soja e 

milho, que são os principais cultivos encontrados no Pontal do Buriti. 
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3 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM GOIÁS 

 

Nos últimos anos temos vivenciado o crescimento considerável daquilo que 

Porto-Gonçalves (2004) denominou de “agricultura sem agricultores”. Tal fenômeno se 

deve ao avanço de uma agricultura cada vez mais modernizada. 

Para Teixeira (2005, p.23), o processo de “modernização da agricultura 

brasileira” se inicia na década de 1950 e se intensifica na década de 1960, a partir da 

implantação de setor industrial voltado à produção de equipamentos agrícolas. 

 

O processo de modernização da agricultura no Brasil tem origem na década 

de 1950 com as importações de meios de produção mais avançados. No 

entanto, é só na década de 1960 que esse processo vai se dar concretamente, 

com a implantação no país de um setor industrial voltado para a produção de 

equipamentos e insumos para a agricultura. 

 

Complementando essa análise, Delgado (1985) demonstra que essa 

modernização iniciada em meados da década de 1950 e intensificada no final da década 

de 1960, a partir da constituição do chamado CAI (Complexo Agroindustrial), 

caracterizado pela implantação de um setor industrial “a montante” ligado à produção 

de insumos (agroveneno, fertilizantes, tratores) e na modernização do ramo industrial “a 

jusante”, ligado ao processamento de produtos agrícolas. 

De acordo com Hespanhol (1997), esse processo se tornou mais expressivo 

em meados da década de 1960 devido às políticas explícitas de apoio à modernização da 

agricultura pelo Estado. Como consequência, de acordo com Balsan (2005, p.124) 

“emergem, nessa década, com o processo de modernização da agricultura, novos 

objetivos e formas de exploração agrícola originando transformações tanto na pecuária, 

quanto na agricultura”. 

A modernização da agricultura brasileira tem suas bases na Revolução 

Verde, que contribuiu para ampliar a produção agrícola e, de forma proporcional, o 

consumo do agroveneno. A modernização implementada no país após a década de 1950 

e intensificada na década de 1970 impactou diretamente a região do Cerrado. 

 

3.1 Modernização do Cerrado 

 

No princípio do século XX, mais precisamente, a partir de 1930, amplia-se o 

avanço da fronteira agrícola nas áreas do Cerrado. Anterior a esse período, o avanço da 
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fronteira agrícola foi marcado pela construção da Estrada de Ferro de Goiás, que o 

ligava aos estados de Minas Gerais e São Paulo, após 1911. 

A agricultura no estado de Goiás, neste período, passa a se desenvolver com 

maior intensidade no sudeste do estado, devido sua proximidade com o triângulo 

mineiro. A construção da malha rodoviária e também a construção de Goiânia, na 

década de 1930, possibilitam maior integração, inicialmente, entre as regiões centro e 

sul do estado, e posteriormente, a região norte (FERNANDES, 2012). 

Na década de 1940, as políticas de interiorização do país, com destaque à 

“Marcha para o Oeste”, consolidaram os fluxos migratórios para a região Centro-

Oeste. Para Fernandes (2012), no contexto da “Marcha Para o Oeste”, o estado de Goiás 

passa a ser o fornecedor de alimentos e matéria-prima para as regiões mais 

industrializadas do país e absorvedor de excedentes populacionais. Neste mesmo 

contexto, o governo estadual passa a criar a infraestrutura necessária à ocupação e 

desenvolvimento do estado. 

 

Uma das primeiras ações dentro da perspectiva de colonização foi a criação, 

em 1941, da primeira colônia agrícola de Goiás, a Colônia Agrícola Nacional 

(CANG), no município de Ceres. Subsequente a ela, outras CANGs foram 

surgindo, na década de 50, nos municípios de Rubiataba, Rialma e Carmo do 

Rio Verde. (FERNANDES, 2012, p. 44). 

 

Mediante as políticas nacionais de ocupação do Centro-Oeste e das políticas 

estaduais de oferecimento das condições necessárias para a produção agropecuária, 

como o FOMENTAR, de 1984 e o PRODUZIR, de 2000, por exemplo, a região do 

Cerrado passa a ser alvo da expansão da fronteira agrícola.  

Segundo Marouelli (2003), a expansão da fronteira agrícola na região do 

Cerrado passa a se realizar mais intensivamente após a construção de Brasília e da 

malha rodoviária, a partir da década de 1950. Neste mesmo contexto, Chaveiro e 

Castilho (2007, p.9), afirmam que “somente no último século (meados da década de 

1950) que ocorreu de fato a ocupação desenfreada do cerrado. Até então a moderna 

agricultura ainda não existia nesta região, já que era considerada improdutiva por 

condições edáficas (de solo)”. 

Nesta perspectiva, portanto, podemos identificar uma série de elementos 

que, a partir de meados do século XX, contribuem com o processo de desenvolvimento 

e consolidação da agricultura na região Centro-Oeste, e consequentemente, no estado de 

Goiás. 
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Um primeiro e importante elemento a ser identificado neste processo, foi 

descrito por Inocêncio e Calaça (2009, p.3), no qual destacam a presença do Estado. 

 

O processo de modernização do campo tem sido determinado de fora para 

dentro do setor agropecuário, a partir da indústria e do capital industrial, que 

contam usualmente com a ajuda do Estado [...]. A modernização agrícola no 

Cerrado ocorreu por intermédio de diferentes formas de intervenção estatal 

na economia [...]. 

 

A criação dos programas de modernização agrícola do Cerrado foi, 

notadamente, identificada como medidas adotadas pelo governo federal. Como nos 

apresenta também Matos e Pessôa (2011, p.306). 

 

No caso do Cerrado, para consolidar a agricultura moderna, o Estado teve 

participação ativa por meio de incentivos fiscais, crédito agrícola, subsídios à 

exportação e investimentos em infraestrutura, como, eletrificação rural, 

implantação de sistemas de beneficiamento e armazenamento de produtos 

agrícolas e construção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas. 

 

No mesmo sentido, ponderam Inocêncio e Calaça (2009, p. 3) “A 

modernização agrícola no Cerrado ocorreu por intermédio de diferentes formas de 

intervenção estatal na economia, que aqui denominamos de políticas públicas [...]”.  

As intervenções estatais, portanto, estão presentes em todo o processo de 

modernização da agricultura no Centro-Oeste. Inicialmente, foram as construções da 

malha viária; seguido do programa “Marcha para o Oeste”. Em sequencia, tivemos a 

construção de Brasília, inserida no contexto do Plano de Metas do governo JK. Cabe 

ressaltar que Matos e Pessôa (2011) visualizam a transferência da capital federal para o 

Planalto Central como elemento chave da transformação econômica e social da região 

Centro-Oeste, ampliada após a modernização da agricultura. 

O processo de modernização da agricultura na região Centro-Oeste 

brasileiro se insere no contexto da criação de programas específicos para beneficiar 

algumas atividades e regiões, na década de 1970. Destaca-se neste processo a criação do 

POLOCENTRO (1975) – Programa de Desenvolvimento dos Cerrados; e do 

PRODECER (1979) – Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da 

Região dos Cerrados (MATOS; PESSÔA, 2011). 

Sobre o Programa POLOCENTRO, nos mostra Queiroz (2004, p. 9).  

 

O programa POLOCENTRO (1975-1980) foi concebido tendo como objetivo 

promover o rápido desenvolvimento e a modernização das atividades 
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agrícolas no Centro-Oeste brasileiro. Por meio deste programa, o governo 

federal buscou fortalecer a infraestrutura dessas áreas de forma que elas 

servissem de polos de desenvolvimento para a agricultura no cerrado. 

 

Da mesma forma, corrobora Matos e Pessôa (2011, p. 307) “o 

POLOCENTRO foi um dos condutores do processo de modernização da agricultura no 

Cerrado, responsável por significativo movimento do capital”.  

Ainda sobre o programa POLOCENTRO, complementam Inocêncio e 

Calaça (2009, p.4).  

 

Tinha como objetivo o desenvolvimento e a modernização das atividades 

agropecuárias da região Centro-Oeste e do oeste do Estado de Minas Gerais, 

mediante a ocupação racional de áreas com características de Cerrados e seu 

aproveitamento em escala empresarial. 

 

O POLOCENTRO foi, portanto, elemento fundamental no processo de 

modernização da agricultura na região Centro-Oeste. Apesar de sua curta duração, 

apenas cinco anos (1975-1980), o POLOCENTRO aprovou mais de 3.300 projetos de 

desenvolvimento agrário em sua área de atuação, contabilizando um total de US$ 577 

milhões (MATOS; PESSÔA, 2011). Em apenas dois anos, entre 1977-1979, chegou a 

beneficiar cerca de 3,7 milhões de hectares com investimentos diretos em rodovias, 

armazenagem, rede elétrica, incentivos fiscais, recursos para pesquisa agropecuária e 

assistência técnica. (QUEIROZ, 2004). 

O programa POLOCENTRO, entretanto, se mostrou extremamente 

excludente e seletivo, uma vez que a maioria de seus beneficiários possuíam 

propriedades superiores a 200 hectares. Parte significativa do crédito foi destinada a 

esses proprietários, conforme apresenta Matos e Pessôa (2011, p. 307). 

 

Dos beneficiários, 81% operavam em propriedades com mais de 200 

hectares, absorvendo 88% do volume total de crédito do programa. As 

propriedades acima de 1.000 hectares representaram 39% do número total de 

projetos e absorveram 60% dos recursos totais do programa. 

 

O POLOCENTRO, portanto, serviu como elemento de legitimação da 

estrutura agrária brasileira na região Centro-Oeste, ou seja, serviu como suporte à 

concentração de terra, renda e riqueza no campo.  

No decorrer do programa POLOCENTRO, tivemos também o deslocamento 

de inúmeros produtores de outras regiões do país para a região Centro-Oeste, devido às 

condições vantajosas de crédito oferecido pelo programa. Os produtores, principalmente 
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do Sul e Sudeste brasileiro, eram atraídos pelos benefícios que o programa oferecia e 

pelo preço das terras no Cerrado, que eram mais baixos que em suas respectivas regiões. 

(MATOS; PESSÔA, 2011). 

Ainda antes do fim do POLOCENTRO, surgiu o PRODECER (Programa 

Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados). O PRODECER 

foi criado em 1979, no âmbito do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). O 

PND era um dos programas governamentais de integração regional brasileira, no 

período militar brasileiro e que continha metas direcionadas para o Cerrado. 

Sobre o PRODECER, Inocêncio e Calaça (209, p. 3) são contundentes ao 

afirmar que “no caso em específico a função principal do PRODECER foi tornar o 

Cerrado uma área produtora de grãos, soja principalmente, produto em recessão no 

mercado japonês”. E complementam. 

 

Os Estados Unidos em 1970 impuseram uma barreira dificultando a 

exportação da soja. Como o Japão era dependente desse mercado e possuía 

um consumo elevado desse produto, houve a necessidade de se buscar outras 

áreas que pudessem suprir o abastecimento. Como o Brasil já havia 

implantado programas como o POLOCENTRO, PADAP (Programa de 

Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba), e o PCI (Programa de Crédito 

Integrado do Cerrado), todos voltados para o Cerrado, o PRODECER foi 

como que uma continuidade desses programas. (INOCÊNCIO; CALAÇA, 

2009, p. 3). 

 

O PRODECER, segundo Matos; Pessôa (2011), foi um acordo firmado 

entre o governo brasileiro e o governo japonês que visava modernizar e “explorar” o 

Cerrado, dando assim, continuidade aos programas que o antecederam, em especial, o 

POLOCENTRO. 

De acordo com Pessôa; Inocêncio (2014, p. 9), o PRODECER “se 

consolidou e, nos seus trinta e quatro anos de atuação (1979 a 2013), territorializou-se 

no Cerrado de MG/GO/MT/MS/BA/MA/TO, possibilitando o desenvolvimento da 

agricultura moderna e a consolidação da ‘terra de negócio’”. 

Para ser estruturado, o PRODECER contou com o apoio dos governos 

federal, estadual e municipal. O governo federal era responsável pelo repasse dos 

financiamentos, enquanto os governos estadual e municipal ficaram encarregados de 

melhorar a infraestrutura socioeconômica. Somam-se ainda os recursos provenientes do 

capital privado. A concretização do PRODECER se deu através da criação da CAMPO 

(Companhia de Promoção Agrícola), uma instituição criada a partir da junção do capital 

nacional e do capital internacional, particularmente, capital japonês. A CAMPO foi 
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criada em 1978, com participação de 51% dos investimentos provenientes do capital 

nacional e 49% do capital japonês (PESSÔA, 1988). 

Segundo Pessôa; Inocêncio (2014), as instituições nacionais que 

constituíram a CAMPO foram o Banco do Brasil, IBRASA (Investimentos Brasileiros 

S.A.), BNCC (Banco Nacional de Crédito Cooperativo), BDMG (Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais), Companhia Vale do Rio Doce e um banco privado. 

Pelo lado japonês estava a JICA (Agencia Japonesa para a Cooperação Internacional) e 

bancos privados japoneses.  

Dessa forma, segundo as autoras, era dado início a mais um projeto de 

ocupação do Cerrado. 

 

A ocupação do Cerrado pelo PRODECER teve início em 1980 com a 

implantação do programa no oeste de Minas Gerais (PRODECER I). Em 

1987 expandiu-se para áreas em Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia 

(PRODECER II). A partir de 1995, atingiu os estados do Maranhão e 

Tocantins (PESSÔA, INOCÊNCIO, 2014, p. 15). 

 

O PRODECER, conforme demonstra as autoras, somando as áreas do 

projeto nos sete estados onde se desenvolveu, ocupou 345 mil hectares e assentou 717 

produtores, 43 produtores a menos do que o total planejado, que era de 760 (PESSÔA; 

INOCÊNCIO, 2014). 

A participação japonesa no PRODECER e em outros programas de 

desenvolvimento, conforme assinala Pessôa; Inocêncio (2014) representa os interesses 

internacionais no Cerrado como área estratégica de suprimentos agrícolas na divisão 

internacional do trabalho, mantendo o Brasil como o produtor de matérias primas para 

exportação.  

O PROCECER é marcado, portanto, pela presença significativa do capital 

internacional em parceria com o capital nacional público e privado. Esse foi um dos 

principais programas de atuação no Cerrado, tornando um dos responsáveis pelo 

processo de modernização da agricultura nesta região, transformando a região em 

importante polo de produção de commodities agrícolas.  

 

Esta ação direta do governo ao assinar o acordo com os japoneses para a 

produção de grãos exportáveis no Cerrado caracteriza a, no caso exposto 

através da agricultura (INOCÊNCIO, CALAÇA, 2009, p. 3) 
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O processo de modernização da agricultura no estado de Goiás, portanto, se 

insere no contexto dos programas de desenvolvimento da região Centro-Oeste. Os 

programas POLOCENTRO e PRODECER foram fundamentais neste processo. 

Por fim, podemos dizer que a criação desses programas para a produção de 

grãos viabilizaram o surgimento e a consolidação do agronegócio no Cerrado, o que 

caracteriza, por sua vez, a dimensão do poder do Estado na ocupação, ordenação e 

reordenação do território. 

Atualmente, o Estado vem buscando consolidar a produção agrícola naquilo 

que denominou de “última fronteira agrícola” do país. Trata-se da incorporação de áreas 

dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia visando a produção de grãos. Esse 

projeto recebe o nome de MATOPIBA, referindo-se às iniciais dos estados que o 

formam. 

De acordo com o MAPA (2015), o MATOPIBA abrange 337 municípios 

num total de 73 milhões de hectares. Dos três biomas que compõem o projeto 

(Amazônia, Cerrado e Caatinga), o Cerrado será o mais impactado, com 90,9% de toda 

a área.  

 

3.2 O avanço da soja e a consolidação do Agronegócio no território goiano 

 

Inúmeros acontecimentos ocorreram no decorrer do século XX, 

possibilitando demasiada ocupação do Cerrado e o processo de modernização da 

agricultura na região Centro-Oeste e, consequentemente, no estado de Goiás. As 

políticas de interiorização do país; a construção da estrada de ferro, ligando a região 

Sudeste ao Centro-Oeste, seguido da transferência da capital federal para o Planalto 

Central; a concessão de créditos mediante os programas de desenvolvimento do Cerrado 

– POLOCENTRO e PRODECER – são alguns dos acontecimentos que possibilitaram 

este processo de ocupação e modernização. A consequência deste processo foi, 

notadamente, a destruição do Cerrado, mediante o avanço das monoculturas de grãos, 

em especial, a soja.  

A produção de soja no estado de Goiás se inicia na década de 1970. 

Segundo Vieira (2002), o crescimento da produção de soja em Goiás se deu devido à 

demanda de farelo de soja no mercado internacional e do crescimento da indústria de 

óleo. Ainda na década de 1970, o aumento da produção e do esmagamento de soja 

colocou o Brasil na primeira posição mundial como exportador de farelo. 
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No âmbito do desenvolvimento da produção e exportação da soja e seus 

derivados, começam a se formar no estado os primeiros complexos agroindustriais 

(CAI). Segundo Delgado (1985) o CAI é caracterizado pela implantação de um setor 

industrial “a montante” ligado à produção de insumos (agroveneno, fertilizantes, 

tratores) e na modernização do ramo industrial “a jusante”, ligado ao processamento de 

produtos agrícolas. 

Em Goiás, a formação do CAI tem íntima relação com a produção da soja 

incentivada pelo capital internacional. O complexo agroindustrial foi a base para o 

surgimento/consolidação do agronegócio em Goiás, uma vez que tanto o complexo 

agroindustrial quando o agronegócio são marcados pela interligação das atividades 

agrícolas com a indústria e outros setores da economia, sobretudo o setor financeiro. 

O processo de territorialização do agronegócio no Cerrado brasileiro é visto 

por Vieira (2002), como um processo dividido em três fases, sendo a primeira delas, a 

adaptação da soja no Cerrado e o início das atividades de beneficiamento no estado de 

Goiás. 

A adaptação da soja na região do Cerrado está intimamente ligada à criação 

da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) no início da década de 

1970, como nos mostra Matos e Pessôa (2011, p. 304). 

 

A criação da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em 

1971, foi importante porque ela passou a coordenar e executar as pesquisas 

científicas para a agropecuária em todo o país. As pesquisas eram voltadas 

para o melhoramento da produção, na tentativa de corrigir as deficiências dos 

solos, prevenir doenças, aumentar o rendimento por hectares, atender as 

exigências do mercado quanto a variedade produzida, tamanho, sabor etc. 

 

Junto à criação da Embrapa, tivemos também a criação de suas unidades, 

sendo as mais importantes para a região Centro-Oeste: o CPAC (Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Cerrado); e a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA) 

(VIEIRA, 2002). 

O desenvolvimento de pesquisas visando o melhoramento da produção 

surtiu efeito considerável sobre a produção de soja, num curto prazo de tempo, tendo 

um crescimento exponencial em apenas quinze anos, conforme mostra a tabela 1. 
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Tabela 1 – Produção de Soja em Goiás: 1970 - 2015 

Ano Produção (t) Área colhida (ha) Produtividade 

(kg/ha) 

1970 10.219 11.514 887,52 

1975 82.173 61.905 1.327,40 

1980 368.477 213.487 1.725,99 

1985 1.157.704 599.555 1.930,93 

1990 1.659.027 790.096 2.099,77 

1995 2.046.282 909,043 2.251,02 

2000 4.092.934 1.491.066 2.744,49 

2005 6.983.860 2.663.380 2.622,17 

2010 7.252.926 2.445.600 2.965,70 

2015 8.606.210 3.260.025 2.639,92 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CONAB, 2016. 

 

O crescimento da produção da soja ocorreu devido ao aumento da 

produtividade, sobretudo, na década de 1980, quando houve uma significativa 

diminuição dos investimentos no agronegócio, devido à ocorrência de uma crise 

econômica nesta década.  

 

No setor agropecuário, o aparato do Estado foi diminuído, principalmente no 

que concerne ao crédito rural. Entretanto, isso não significou diminuição da 

produção de grãos. Pelo contrário, houve expressivo crescimento. Já a área 

plantada sofreu perdas consideráveis, sendo, portanto, o aumento da 

produtividade como um dos fatores responsáveis pelo crescimento sucessivo 

da produção de grãos. (MATOS; PESSÔA, 2011, p. 309). 

 

O elemento principal a ser destacado neste processo, portanto, é a produção 

das pesquisas para o desenvolvimento agrícola no Cerrado, com ênfase à produção de 

sementes adaptadas às condições do solo, conforme assinala Vieira (2002, p. 68). 

 

[...] existe uma estreita relação entre a evolução do cultivo da soja no solo 

goiano e as pesquisas geradas e adaptadas ao estado de Goiás, o que resultou 

no aumento da produção, na produtividade e na arrecadação de ICMS, pois 

os produtores só plantavam sementes derivadas de cultivares adaptadas e/ou 

geradas para o estado. É o caso do lançamento da cultivar “EMGOPA 301”, 

tornando-se um marco representativo para o incremento do cultivo da soja 

em Goiás, proporcionando um aumento de produção entre 1984 e 1989 de 

436%. 

 

Para além do desenvolvimento das pesquisas, Paulo (2010) é incisivo ao 

indicar outros elementos de suma importância no que diz respeito à evolução da 

produção de soja no país. 
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O desenvolvimento tecnológico foi inicialmente suficiente para reproduzir e 

adaptar variedades e insumos modernos às condições de solo e clima no país. 

Os principais fatores da evolução do complexo da soja são institucionais e 

ocorreram após a introdução de mudanças no sistema de regulação e da 

abertura do setor para atrair investimentos de larga escala. (PAULO, 2010, p. 

5). 

 

Conforme apresentado anteriormente, a década de 1980 foi um período de 

demasiada diminuição dos investimentos estatais no agronegócio. No âmbito deste 

período de retração de investimentos estatais, ganha destaque no financiamento da 

agricultura brasileira o setor privado, sobretudo, as chamadas tradings. (MATOS; 

PESSÔA, 2011). 

Grosso modo, as tradings são empresas que fazem a intermediação entre o 

exportador e o importador. Hoje em dia, as tradings são responsáveis pelo 

financiamento e compra da produção agrícola, conforme explica Matos e Pessôa (2011, 

p. 310), “a venda antecipada da produção geralmente é a garantia do financiamento”. E 

complementam: 

 

Esse tipo de venda, também denominada de “venda da soja verde”, é uma 

forma de as empresas subordinarem a elas os produtores, pois, as empresas 

financiam a produção, mas, em troca, ou seja, em pagamento, o produtor, 

após a colheita, entrega os grãos para as empresas. (MATOS; PESSÔA 2011, 

p. 310). 

 

Este tipo de financiamento tem transformado empresas como Cargill, 

Bunge, ADM e Louis Dreyfus nas maiores exportadoras de produtos agrícolas do 

Brasil. Estas empresas atuam ainda na industrialização de alimentos e produção de 

fertilizantes em nível mundial, o que representa facilidade para difundir seus produtos. 

Como consequência da participação do financiamento da agricultura pelas 

grandes corporações do agronegócio, tem-se a instalação de um modelo de dominação 

do capital privado sobre os produtores, a economia e o território (MATOS; PESSÔA, 

2011). Este modelo de dominação é mais bem caracterizado quando analisamos a 

produção da soja no contexto do agronegócio. 

Os principais produtos derivados do processamento industrial da soja – 

farelo e óleo – têm como principal destino o mercado externo e interno, 

respectivamente. No caso do estado de Goiás, a soja produzida tem dois destinos: o da 

industrialização, dentro do próprio estado; e o da exportação, tanto para o exterior como 

para outros estados brasileiros. (VIEIRA, 2002). 
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Atualmente, sete empresas dominam o setor de processamento industrial da 

soja no estado de Goiás: 

 

• Caramuru Alimentos – produtora de alimentos com as marcas Sinhá e 

Equivita;   

 

• Cargill – proprietária das marcas Liza, Purilev, Veleiro, La Españolae Quinta 

dos Olivais. A Cargill possui ainda negócios no setor de nutrição animal, óleo 

industrial, lubrificantes e amidos industriais;  

 

• Louis Dreyfus – a Louis Dreyfus é proprietária da Coinbra S.A., instalada no 

município de Jataí. As marcas de maior expressão da Lois Dreyfus no país são 

as de óleo vegetal Vila Velha e Valencia. 

 

• Granol – as principais marcas ligadas a Granol comercializadas no mercado 

interno são: Granol, Tupã, Adamantina, CelinaE Monte Real. 

 

• Bunge – atua no país com as marcas Soya, Salada, Delícia, Primor, Bunge Pró, 

Bentamix e Cyclus. 

 

• Brejeiro – produz óleo refinado Brejeiro.  

 

• COMIGO – produz o óleo de soja da marca COMIGO. Atua também no ramo 

de farelo de soja e rações. 

 

Outras empresas do setor, que contribuem com esta concentração produtiva 

no restante do país, não foram consideradas por não estarem territorializadas de forma 

direta no estado de Goiás.  

A produção da soja, portanto, foi fundamental para a consolidação do 

agronegócio em Goiás. Todavia, esta produção foi possível mediante inúmeras ações 

estatais. Como consequência, nota-se a destruição do Cerrado goiano, o consumo 

significativo de água para viabilizar a produção das monoculturas, o uso de sementes 
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transgênicas, as quais não se tem estudo dos impactos desta sobre os ecossistemas e, o 

demasiado uso de veneno agrícola. 

No próximo capítulo, trataremos mais especificamente do agroveneno, 

buscando apresentar, inicialmente, a construção teórica acerca do conceito 

“agroveneno”, que apresentamos para ao longo desse trabalho. A seguir, faremos 

considerações sobre a gênese do veneno agrícola, a produção, a classificação, sua íntima 

relação com as guerras que ocorreram no início do século XX e como o Estado, desde 

1965, a partir da institucionalização do SNCR vem criando para legitimar o uso do 

agroveneno na agricultura. 
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4 O USO DO AGROVENENO  

4.1 O conceito de agroveneno 

 

A Lei Federal nº 7802, de 11 de julho de 1989 

 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências.  

 

Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 

o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, serão regidos por esta Lei. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento 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 finalidade seja alterar a composição da 

flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento; 

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-

primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos 

e afins. 

 

A Lei nº7802/89 possui, evidentemente, muitos outros artigos, parágrafos, 

incisos e alíneas que a regulamentam. Entretanto, os dois primeiros artigos são 

suficientes para elucidar um intenso debate existente acerca da terminologia correta para 

se referir aos venenos agrícolas. Nesse contexto, a nosso ver, a lei se constitui num 

importante marco conceitual. Note que esses produtos são tratados pela lei como 

“agrotóxicos”, ou seja, produtos tóxicos fabricados e utilizados para/na agricultura. 

Em outros países de língua portuguesa é comum o uso do termo pesticida, 

traduzida do termo pesticide, comumente usado nos países de língua inglesa. Entretanto, 

no Brasil, há um intenso debate acerca do termo mais adequado para se referir a esses 

produtos: alguns pesquisadores defendem o uso do termo “pesticida”, outros 

“defensivos agrícolas”, ou ainda “agroquímicos” e também “defensivos fitossanitários”. 
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Segundo Silva e Costa (2012, p. 237) “os termos: defensivos, defensivos agrícolas, 

pesticidas e agrotóxicos são utilizados como sinônimos [...]”. 

Todavia, entendemos que os inúmeros “sinônimos” para o mesmo produto 

não são obras do acaso, algo que não expressa intencionalidade. Muito pelo contrário. 

Nesse sentido, explicitaremos, em linhas gerais, alguns dos principais termos utilizados 

para se referir ao que definimos como agroveneno.  

O termo “pesticida” surge como derivado da tradução do termo inglês 

pesticide (PERES, MOREIRA, DUBOIS, 2003). Etimologicamente, deriva da junção 

das palavras em latin “pestis” (epidemia) e “cide” (assassino), ou seja, “assassino das 

epidemias” neste caso, as epidemias que ocorrem na agricultura. O uso desse termo, 

além dos países de língua inglesa, ocorre com frequência em outros países de língua 

portuguesa, como Portugal e Moçambique8, por exemplo, embora seja utilizado também 

no Brasil. Conforme nos mostram Peres, Moreira, Dubois (2003, p. 23). 

 

A denominação pesticida, mantida pelo forte lobby da indústria química 

internacional, também reforça o caráter positivo do termo (pesticida, produto 

que mata – somente – as pestes) e cai como uma luva ao ratificar seus 

interesses através da consolidação de tais produtos como insumos 

indispensáveis (segundo profissionais ligados a esses setores produtivos) ao 

processo de produção rural. 

 

O uso do termo “defensivo agrícola”, por sua vez, é utilizado por 

pesquisadores de instituições, comerciantes e fabricantes que advogam o uso do produto 

e que não visualizam a agricultura desassociada do uso de veneno, mas que 

compreendem que para aceitação do envenenamento da agricultura pela população, é 

fundamental a relativização desse processo, construindo, dessa forma, a relativização a 

partir do uso do termo “defensivo agrícola” e não agrotóxico, como está na lei, por 

exemplo. Essa terminologia, portanto, está associada à intenção existente na retirada da 

nocividade que este causa, dando a entender que é um produto que tem por objetivo, 

literalmente, “defender” as lavouras “indefesas” daquilo que se convencionou chamar 

de pragas.  

O termo “agroquímico” deriva da tradução da palavra inglesa 

“agrochemical”. Segundo Peres, Moreira, Dubois (2003, p. 23), o termo “[...] engloba 

um número maior de produtos, como os fertilizantes e adubos inorgânicos. Portanto, 

 
8 Sabemos que a palavra mais comum para se referir ao agroveneno em Moçambique é “pesticida” devido 

ao contato que tivemos com pesquisadores moçambicanos no decorrer desse trabalho. Sobre o uso do 

termo em Portugal, constatamos através de pesquisa online. 
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não representa o real sentido do termo agrotóxico, que indica não apenas a sua 

finalidade de uso, mas também o caráter prejudicial destas substâncias, visualizado no 

radical ‘tóxico’”.  

Temos ainda a terminologia “defensivos fitossanitários”. Essa terminologia 

requer atenção especial, uma vez que foi apresentado no âmbito do PL (Projeto de Lei) 

nº 3200/15, apresentado pelo Deputado Federal Luis Antônio Franciscatto Covatti, do 

PP (Partido Progressista) do Rio Grande do Sul. O PL em questão dispõe sobre a 

Política Nacional de Defensivos Fitossanitários e de Produtos de Controle Ambiental. 

Nele, o deputado propõe a revisão da Lei nº 7802/89. Juntamente com a revisão, propõe 

a substituição do termo “agrotóxico” pelo termo “defensivo fitossanitário”. Para o 

deputado, a Lei encontra-se defasada. Conforme apresenta em sua justificativa de 

elaboração do PL nº 3200/15 “[...] o atual modelo de execução e aplicação da Lei nº 

8.702, de 1989, está esgotado, não consegue responder à atual realidade e expectativas 

da sociedade. A Lei de Agrotóxicos deve ser repensada e reformulada para atender aos 

anseios da sociedade” (COVATTI, 2015). 

Ao propor a substituição do termo “agrotóxico” por “defensivo 

fitossanitário”, o deputado almeja abrandar (ou mesmo retirar) o caráter tóxico do 

produto em questão. Nesse sentido, a proposta demonstra o que Marquesi (2007) 

identifica como “intencionalidade discursiva”, que é a representação das intenções 

comunicativas existente no âmbito da construção do texto ou da fala.  

A partir desta análise que permeia o uso do termo agrotóxico, reconhecemos 

a importância dessa terminologia, tanto no âmbito da lei promulgada em 1989, bem 

como seu uso em inúmeros trabalhos acadêmicos e reportagens. 

Todavia, na realização dessa pesquisa – mediante o entendimento de que se 

trata, literalmente, de um processo de envenenamento da agricultura (e de toda a 

sociedade) – propomos a junção dos termos veneno e agrícola, formando o que 

denominamos de agroveneno. Entendemos a intencionalidade presente na construção do 

discurso, como descreve Marquesi (2007), mas reconhecemos que somente o uso do 

termo agroveneno9 é capaz de mostrar com maior clareza do que se tratam esses 

produtos. São venenos. Provocam doenças, matam. Agrotóxicos, por outro lado, abre 

espaço para o debate da quantidade, pelo fato de ser um produto “tóxico”, ou seja, sendo 

apenas tóxico, em determinadas quantidades não causará males. Portanto, entendemos 

 
9 Em alguns casos, buscando evitar repetição do termo, utilizaremos também a expressão “veneno 

agrícola”. 
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que há uma diferença abissal entre aquilo que é considerado “tóxico” e aquilo que é 

considerado “veneno”. 

 

4.2 Agroveneno: fabricação e classificação 

 

Para fabricação do agroveneno é necessária a existência de um composto 

químico com uma quantidade determinada de ingrediente ativo. Esse composto químico 

é a mistura do ingrediente ativo e ingrediente inerte, formando o que é chamado de 

produto técnico (SCHIESARI, 2012). Para a formulação do produto final, as 

características físico-químicas dos produtos técnicos devem ser adequadas a uma 

determinada finalidade. Para isso eles são misturados a outros elementos químicos, que 

são os produtos intermediários. O produto final, portanto, é derivado da mistura do 

produto técnico com intermediários, são os chamados produtos formulados, ou seja, o 

agroveneno (TERRA, 2007). 

A classificação do agroveneno é feita levando em consideração três 

aspectos: a partir do componente químico do ingrediente ativo; a partir do uso; a partir 

da toxicidade.  

A primeira forma de classificação é o que diferencia o agroveneno em 

inorgânico (quando não possuem átomos de carbono em sua molécula química ativa) 

dos orgânicos (quando contêm carbono). Dentro desta categoria podem ainda ser 

biológicos, quando derivados de insumos naturais, ou organossintéticos, quando são 

originados de síntese industrial (TERRA, 2007). 

A segunda forma de classificação diz respeito ao uso, ou seja, à destinação 

do veneno, dessa forma, os venenos são diferenciados em: inseticidas, fungicidas, 

herbicidas, acaricidas, formicidas, reguladores e inibidores de crescimento, etc. Nesse 

sentido, inseticida é definido como substância letal para os insetos. Os fungicidas tem 

ação sobre fungos, herbicidas sobre as “ervas daninhas”. Sobre essa classificação, nos 

alerta Terra (2007, p. 22). 

 

Alguns agrotóxicos podem ter ação sobre uma ou mais classes de uso. Isso 

pode ocorrer tanto pela capacidade de um princípio ativo ser eficaz contra 

diferentes tipos de seres vivos, quanto pela possibilidade de diferentes 

ingredientes ativos serem misturados, o que pode conferir a um agrotóxico o 

poder de ação em classes variadas. 
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A terceira classificação, sobre a classe toxicológica diz respeito à toxicidade 

do produto. A classificação da toxicidade do agroveneno é diferenciada em classe, grau 

e cor da faixa, como podemos ver na figura 5. 

 

Figura 5 - Classificação toxicológica do agroveneno. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Agroveneno e a Indústria da Guerra 

 

A produção do agroveneno no mundo tem íntima relação com a Guerra. 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, inúmeras empresas que produziam armas 

químicas (e ainda produzem) e outros tipos de armamentos passaram produzir insumos 

agrícolas após passar por um rearranjo do processo produtivo. 

 

Finda a segunda guerra mundial, a maioria das indústrias bélicas buscou dar 

outra aplicações aos seus produtos: a eliminação de pragas da agricultura, da 

pecuária e de doenças endêmicas transmitidas por vetores.A Saúde Pública 

ajudou a legitimar a introdução desses produtos tóxicos e a ocultar sua 

nocividade sob a alegação de “combater” esses vetores. (Carneiro et al, 2012, 

p.48) 

 

Nesse mesmo contexto, assevera Andrades; Ganimi (2007, p. 45) 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 2015. 
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 [...] já findada a Guerra, muitas indústrias químicas que abasteciam a 

indústria bélica norte-americana começaram a produzir e a incentivar o uso 

de agrotóxico: herbicida, fungicida, inseticidas e fertilizantes químicos na 

produção agrícola para eliminar fungos, insetos, ervas daninhas. 

(ANDRADES; GANIMI, 2007, p.45) 

 

Andrioli (2012) também relata sobre o processo de remanejamento do 

processo produtivo de empresas envolvidas com a guerra para a produção de insumos 

agrícolas.   

 

As possibilidades de expansão do período pós-II Guerra Mundial foram 

aproveitadas pelas multinacionais para investimentos no setor agrícola. A 

ideia de aplicar os venenos remanescentes da guerra na agricultura, como 

‘defensivos agrícolas’ foi bem acolhida. (ANDRIOLI, 2012, p.103). 

 

Partindo do pressuposto de que as sobras dos produtos desenvolvidos para a 

guerra se tornariam um problema para as empresas que o desenvolveram, não haveria 

melhor solução para este problema, senão a adaptação destes produtos na agricultura. 

Assim, a agricultura se tornou uma boa opção para a reprodução do capital.  

Nesta perspectiva, complementa Folgado (2012, p.47). 

 

Com o fim da segunda guerra mundial, em 1945, as empresas do complexo 

militar-industrial se viram com dois grandes problemas: o primeiro deles era 

o destino dos estoques de produtos e armas químicas feitas para a guerra, já o 

segundo era a enorme estrutura de fábricas montadas durante o período da 

guerra e que agora perdia a sua utilidade. É diante disso que se estabelece um 

processo de adaptação dos restos da guerra, onde tanques são transformados 

em tratores, colheitadeiras e outros maquinários, e as armas químicas são 

transformadas em agrotóxicos.  

 

O desenvolvimento das experiências com a produção de armas químicas 

que, inicialmente, foram projetadas para serem utilizadas na guerra, mas que, 

posteriormente, passaram a ser introduzidas na agricultura se deu com o DDT. 

 

A síntese química foi amplamente desenvolvida nas primeiras décadas do 

século XX, especialmente no período das duas guerras mundiais, com o 

objetivo de produzir armas químicas para dizimar o inimigo (seres humanos). 

O DDT, sintetizado em 1939, deu a largada dessa cadeia produtiva. 

(CARNEIRO et al., 2012, p.48). 

 

O DDT foi um inseticida que teve suas propriedades descobertas pelo 

entomologista suíço Paul Müller, o qual recebeu o Premio Nobel de Medicina pela 

descoberta. O uso do DDT se deu, inicialmente, no combate ao mosquito causador da 
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malária. Já na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado pelos soldados para a prevenção 

de tifo (doença associada ao piolho). Naquele período, os soldados utilizavam o DDT na 

pele para o combate aos piolhos. Posteriormente, foi utilizado na agricultura como 

pesticida, devido seu baixo preço e alta eficiência. (D’AMATO; TORRES; MALM, 

2002). 

 D’Amato, Torres, e Malm (2002, p.995), nos mostram que a produção do 

DDT em larga escala ocorreu a partir do ano de 1945, sendo utilizado como pesticida.  

 

A produção em grande escala iniciou-se em 1945, e foi muito utilizado na 

agricultura como pesticida, por cerca de 25 a 30 anos. Tanta foi a quantidade 

que se estimou que cada cidadão norte-americano ingeriu, através dos 

alimentos, uma média de 0,28 mg por dia em 1950. 

 

Sobre o uso do DDT, os autores nos afirmam que devido ao alto grau de 

eficiência do produto, por quase 30 anos, todos os programas de controle da doença 

contra a malária apoiaram o uso do veneno. 

 

Foi a descoberta do DDT que revolucionou os conceitos da luta contra a 

malária. Sua eficácia contra as formas adultas do mosquito e seu prolongado 

efeito residual fizeram com que no período de 1946-1970 todos os programas 

de controle se apoiassem quase que totalmente em seu emprego. 

(D’AMATO; TORRES; e MALM, 2002, p.995). 

 

No período da sintetização do DDT, em 1939, Paul Müller era pesquisador 

da Geigy10. A Geigy, por sua vez, em 1935 iniciou a produção de inseticidas. Após 

inúmeras fusões com outras empresas do setor agroquímico, a Geigy foi transformada 

em Syngenta (SYNGENTA, 2013).  De acordo com Pelaez (2011), atualmente, a 

Syngenta é uma das maiores empresas do setor de agroquímicos do mundo, 

contabilizando 18,6% das vendas no mercado mundial. 

Assim como o DDT, que teve seu amplo desenvolvimento durante o período 

da guerra, Andrioli (2012) nos mostra que o uso de adubo de nitrogênio na agricultura 

também está intimamente ligado com a guerra. O autor nos fala que, “mesmo a 

introdução do adubo de nitrogênio na agricultura está ligada à guerra, sendo que a 

 
10 A Geigy foi fundada em 1759, com o objetivo de comercializar produtos químicos, corantes e 

medicamentos. Em 1970, se fundiu com a Ciba, formando a Ciba-Geigy (posteriormente, apenas CIBA). 

Em 1996, a Ciba se fundiu a Sandoz, formando a Novartis. Por fim, em 2000, a Novartis se fundiu a 

Zeneca, formando a Syngenta. Todas as empresas mencionadas possuem ligação com a produção de 

veneno agrícola e/ou sementes agrícolas.  
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aplicação de nitratos também provém da II Guerra Mundial. O Nitrato foi desenvolvido 

a partir do ar, para a produção de explosivos”. (ANDRIOLI, 2012, p.103) 

Atualmente, o mercado do agroveneno vem sendo controlado por seis 

empresas que estiveram significativamente envolvidas com a indústria da guerra. No 

ano de 2010 estas empresas, juntas, detiveram o controle de nada menos que 67,8% do 

mercado. São elas: Syngenta (18,6%); Bayer (15,2%); Basf (11,2%), Dow 

AgroSciences (10,2%); DuPont (6,5%); Monsanto (6,1%) (PELAEZ, 2012). 

A Syngenta, como mencionado anteriormente, é resultante de inúmeras 

fusões de outras empresas do setor agroquímico. As empresas que precederam a 

Syngenta, entretanto, foram responsáveis pela sintetização do DDT, utilizado na II 

Guerra Mundial e também do 2,4-D, que mais tarde seria utilizado na guerra do Vietnã, 

como composto do “Agente Laranja”.  

As empresas alemãs Bayer e Basf, durante o início do século XX, foram 

integradas a outras quatro empresas alemãs (BadischeAnilin; Hoechst; Weiler-ter-Meer 

e Griesheim-Elektron), formando o complexo químico chamado IG Farben, tornando-

se, na época, a maior empresa de fabricação de produtos químicos do mundo. Durante 

anos, a IG Farben foi também a principal fonte de abastecimento das forças armadas 

alemãs. Foi no complexo químico da IG Farben que se produziu grande parte dos gases 

venenosos utilizados pela Alemanha, incluindo todo o gás Zyklon B, usado nos campos 

de concentração propagados durante o regime nazista. A empresa era ainda responsável 

por grande parte da pólvora e dos explosivos utilizados pela Alemanha. (SUTTON, 

1976). 

No dia 14/09/2016, a Bayer adquiriu a Monsanto pelo valor de US$ 66 

bilhões, tornando-se a maior empresa de veneno agrícola e sementes do mundo. A 

Bayer, além de produtora do agroveneno, é conhecida mundialmente por ser também 

uma indústria farmacêutica. Possui o slogan “se é Bayer, é bom”. Tornando-se a maior 

empresa de insumos agrícolas (agroveneno e sementes) do mundo e uma das maiores do 

ramo fármaco, a Bayer amplia sobremaneira a capacidade de produzir as doenças e 

vender os remédios para tratá-las. 

A empresa DuPont foi responsável, durante a I Guerra Mundial, pelo 

fornecimento de mais de 2 bilhões de libras em produtos militares para os EUA e às 

Forças Aliadas. 
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Durante a Primeira Guerra Mundial, a DuPont fornece 1.5 bilhões de libras 

de explosivos militares às Forças Aliadas e supre a indústria dos Estados 

Unidos com 840 milhões de libras de dinamite e pólvora - metade do total 

requerido pela nação para uso em mineração e construção pesada. 

(DUPONT, 2010) 

 

Durante a II Guerra Mundial, a DuPont esteve envolvida em projetos 

secretos do governo norte-americano, além de suprir a Marinha com produtos químicos 

e produzir explosivos militares. 

 

A DuPont contribui para o Projeto Manhattan, altamente secreto, projetando, 

construindo e operando tanto a fábrica produtora de plutônio Hanford, em 

Washington, como a fábrica PilotOak Bridge, no Tennessee. A empresa 

também constrói e opera para o governo a fábrica de neoprene, além de uma 

unidade produtora de amônia-metanol, duas de Suprimento Químico Militar e 

outra de produtos químicos para Marinha. A DuPont produz 4.5 bilhões de 

libras de explosivos militares, assim como nylon para pára-quedas e tendas, 

cordas e outros suprimentos militares durante a II Guerra Mundial. 

(DUPONT, 2010) 

 

A Dow AgroSciences e a Monsanto tiveram participação na produção de 

produtos químicos destinados, sobretudo, à guerra do Vietnã. De acordo com as 

informações coletadas no site da Monsanto, a principal arma química desenvolvida por 

estas empresas foi o chamado Agente Laranja, utilizado sob o discurso de salvar a vida 

dos soldados americanos. As forças armadas dos EUA utilizaram o Agente Laranja de 

1961 a 1971, para desfolhar as selvas vietnamitas, reduzindo, desta forma, a 

possibilidade de emboscadas (imagem 2). Segundo as informações da Monsanto, o uso 

do agente laranja serviu para salvar a vida de milhões de soldados estadunidenses 

(MONSANTO, 2010). 
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Figura 6 – Helicóptero Militar Estadunidense utilizando o Agente Laranja com o intuito de 

desfolhar a floresta vietnamita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta Capital11. 

 

As demais empresas responsáveis pela produção do Agente Laranja foram: 

Diamond Shamrock Corporation; Dow ChemicalCompany; Hercules, Inc.; T-H 

Agricultural&NutritionCompany; Thompson Chemicals Corporation; Uniroyal Inc. e a 

Monsanto Company, que na época era fabricante de produtos químicos. A Monsanto 

fabricou o Agente Laranja de 1965 a 1969. (MONSANTO, 2010) 

Para a fabricação do Agente Laranja e de outras armas químicas utilizadas 

na guerra do Vietnã, foi central a intervenção do governo estadunidense, fazendo uso de 

sua autoridade, para permitir a emissão de contratos com as empresas que seriam 

responsáveis pela fabricação dessas armas. 

 

Quando a guerra começou e se intensificou, o governo dos EUA usou sua 

autoridade nos termos da Defense Production Act (Lei de Produção de 

Defesa) para emitir contratos para sete grandes empresas para obtenção do 

Agente Laranja e outros herbicidas para uso dos EUA e das tropas aliadas no 

Vietnã. O governo americano especificou como deveria ser a composição 

química do Agente Laranja e quando e onde o material deveria ser usado no 

campo, incluindo as taxas de aplicação. O Agente Laranja foi um dos 15 

 
11 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/internacional/agente-laranja-o-legado-fatidico-

dos-eua-no-vietna-1631.html>. Acesso em: 26 de março de 2016. 
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herbicidas usados para fins militares durante a Guerra do Vietnã e o aplicado 

com mais frequência. (MONSANTO, 2010) 

 

O Agente Laranja recebeu este nome pelo fato de que os recipientes que 

continham o material eram tambores pretos com uma faixa laranja. A Monsanto recebeu 

inúmeros processos devido à fabricação do produto. (MONSANTO, 2010) 

No setor de maquinários agrícolas, inúmeras empresas também estiveram 

presentes na época das guerras, trabalhando com a produção de armas, veículos de 

guerra, entre outros equipamentos. Como exemplo, podemos citar as empresas Valtra e 

John Deere, duas das maiores empresas produtoras de maquinários agrícolas do mundo. 

A Valtra, subsidiária da AGCO (Your Agriculture Company), por exemplo, 

iniciou a produção de tratores após a II Guerra Mundial. A pesquisa realizada no site da 

empresa nos mostra que “a produção de tratores Valtra começou depois da Segunda 

Guerra Mundial. As fábricas de espingardas, morteiros e aviões voltaram-se para a 

produção de tratores agrícolas, dos quais havia uma grande falta depois da guerra”. 

(VALTRA, 2013)  

A fabricante de tratores John Deere, conhecida no mercado mundial de 

tratores e outros equipamentos agrícolas também contempla, no decorrer de sua história, 

a transformação daquilo que foi utilizado na guerra em equipamentos direcionados à 

agricultura. 

De acordo com as informações históricas da empresa, no ano de 1942, o 

então presidente da empresa na época, John Deere Wiman, aceitou o posto de coronel 

no Exército. Wiman, por um breve período, dirigiu a seção de maquinaria e 

equipamento agrícola da Comissão de Produção de Guerra. Após a guerra, no ano de 

1948, “a Deere Des Moines Works passa a transformar material de guerra em material 

agrícola. A antiga fábrica de munições adquirida do Governo, produz colhedoras de 

algodão e ferramenta de cultivo. Acabará produzindo também arados”. (DEERE, 2013) 

No âmbito dessas transformações ocorridas no mundo após a Segunda 

Guerra Mundial que se tem início à consolidação do uso de veneno na agricultura. 

Somado, evidentemente, ao pacote tecnológico da Revolução Verde e das medidas de 

incentivo ao uso do agroveneno. 
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4.4 Revolução Verde  

 

O uso do agroveneno é uma prática consideravelmente recente – pouco mais 

de cem anos – se comparado ao tempo em que o ser humano realizou atividades 

agrícolas sem o uso desses produtos – mais de dez mil anos, conforme descreve 

Mazoyer, Roudart (2008, p. 52). 

 

Foi apenas no neolítico – há menos de 10.000 mil anos – que ele começou a 

cultivar as plantas e criar animais, que ele mesmo domesticou, introduziu e 

multiplicou, em todos os tipos de ambiente, transformando, assim, os 

ecossistemas naturais originais em ecossistemas cultivados, artificializados e 

explorados por seus cuidados. 

 

Durante esse longo tempo de adaptação e domesticação de plantas e 

animais, o ser humano passou por inúmeros processos e desenvolveu incontáveis 

formas diferentes de realizar a atividade agrícola, desde o cultivo das primeiras espécies 

de hortas que existiam próximas às moradias no período do neolítico, até o período que 

antecede a revolução agrícola contemporânea (MAZOYER, ROUDART, 2008). 

Esse longo processo não ocorreu isento de impactos no ecossistema. 

Conforme nos revela Mazoyer, Roudart (2008, p. 45), “desde essa época pioneira, na 

maior parte das regiões originalmente arborizadas, o aumento da população conduziu ao 

desmatamento e até mesmo, em certos casos, à desertificação”. Consideramos 

fundamental essa afirmação para não cairmos nas armadilhas do maniqueísmo e nos 

achismos de que a agricultura de tempos passados não causou impactos. Toda e 

qualquer alteração do homem sobre a natureza gera determinado impacto, com maior ou 

menor grau de intensidade. Todavia, não há registro histórico de impactos 

socioambientais causados pela agricultura tão perversos e danosos quanto aos da 

agricultura de nosso tempo, a chamada “agricultura moderna”. 

A agricultura moderna tornou-se o modelo hegemônico em nosso tempo, 

caracterizada pelo uso de sementes produzidas em laboratórios (híbridas e, mais 

recentemente, transgênicas), maquinários pesados, capital, terra (latifúndios) e uso 

intensivo do agroveneno. Esse modelo tem sua base ancorada nos paradigmas da 

chamada Revolução Verde, capitaneada, sobretudo, pelos Estados Unidos, no período 

pós-guerra, em meados do século XX. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA (Estados Unidos da América), 

por intermédio de seu governo e de grandes grupos privados (Ford, Rockfeller) 
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passaram a investir na criação de centros internacionais de pesquisas agrícolas nos 

países subdesenvolvidos, sobretudo, os países latino-americanos, asiáticos e africanos 

(FARIA; COSTA, 2006). 

Nesse contexto, em meados da década de 1940, em parceria com o governo 

do México e sob a coordenação de Norman Borlaug12, teve início o desenvolvimento de 

pesquisas com variedades de sementes híbridas de trigo, que culminou na criação de 

uma espécie de trigo anão, que poderia produzir grandes quantidades de grãos e resistir 

a doenças, denominadas variedades de alta produtividade ou variedades de alto 

rendimento. As variedades de trigo produzidas pela pesquisa de Borlaug elevaram 

significativamente a produção de trigo no país, tornando-o, em 1956, autossuficiente na 

produção de trigo. Posteriormente, na década de 1960, Paquistão e Índia receberam as 

variedades de trigo desenvolvidas por Borlaug, levando-os a autossuficiência em 1968 e 

1970, respectivamente. Também foram desenvolvidas pesquisas com variedades de alto 

rendimento de arroz, milho e soja. (CIB, 2012). 

Para o sucesso da experiência era imprescindível, além da seleção genética 

de sementes: a mecanização, uso intensivo de veneno e, para serem rentáveis, os 

cultivos deveriam ser feitos em larga escala, isto é, em grandes latifúndios 

monocultores, além da disponibilidade de capital. Contudo, a alta produtividade das 

cultivares fez com que rapidamente fosse implementado, em nível mundial, esse pacote 

tecnológico que ficou conhecido como Revolução Verde. 

A implementação do pacote tecnológico da Revolução Verde, caracterizado 

pelo uso de sementes, máquinas, capital e veneno alterou sobremaneira a agricultura 

mundial. Desta forma, de acordo com Albergoni; Pelaez (2007) foi o que deu início ao 

processo de substituição da agricultura tradicional por uma agricultura “moderna”, 

inclusive nos países subdesenvolvidos.  

A substituição de uma “agricultura tradicional” pela assim chamada 

“agricultura modernizada” era apresentada como necessária para “alimentar” a 

população mundial, que crescia e se urbanizava, sobretudo, após a Segunda Guerra 

Mundial. Para a implementação da Revolução Verde, nos afirma Porto-Gonçalves 

(2004, p. 8). 

 

Todo um complexo técnico-científico, financeiro, logístico e educacional 

(formação de engenheiros e técnicos em agronomia) foi montado contando, 

 
12 Norman Borlaug é considerado “pai da Revolução Verde”. 
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inclusive, com a criação de organismos internacionais como o CGIAR13, 

além do envolvimento de grandes empresários, como os Rockfellers. Os 

resultados dessa verdadeira cruzada foram de grande impacto, não só pelos 

números que nos são apresentados mas, sobretudo, pela afirmação da ideia de 

que só o desenvolvimento técnico e científico será capaz de resolver o 

problema da fome e da miséria. (Grifo nosso). 

 

Sobre os números da Revolução Verde, o autor demonstra que: 

 

[...] entre 1950 e 2000, a produção de grãos em todo o mundo aumentou 2,9 

vezes, de 631 para 1.835 milhões de toneladas. No mesmo período, 

entretanto, o consumo de fertilizantes aumentou de 10,1 vezes, passando de 

14 milhões de toneladas, em 1950, para 141 milhões de toneladas em 2000. A 

produtividade anual que foi de 2,1% ao ano em média, entre 1950 e 1990, 

caiu para 1,1 % entre 1990 e 2000 (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 9). 

 

No período de tempo considerado – 1950-2000 – podemos observar que, 

embora a produção tenha aumentado, o consumo de fertilizantes foi significativamente 

superior. Os dados revelam ainda que o pacote da Revolução Verde demonstra indícios 

de esgotamento, vide a queda de 1% da produtividade (relação produção/área 

produzida) em apenas uma década – 1990-2000.  

Em relação ao consumo de fertilizantes, Borlaug afirmou em seu discurso 

de ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 1970, que: "se as variedades anãs de trigo e 

arroz de alta produtividade foram os catalisadores que deram início à Revolução Verde, 

o fertilizante químico foi o combustível que a levou adiante” (BORLAUG apud CIB, p. 

4). Soma-se ao uso dos fertilizantes químicos, outro subproduto da indústria química 

fundamental nesse processo: o agroveneno. 

O desenvolvimento da agricultura envolvendo variedades de alto 

rendimento de trigo, arroz, soja e milho impactaram sobremaneira na 

agrobiodiversidade dos países onde foram implementadas.  A produção dessas 

variedades ocorreu em detrimento dos cultivos tradicionais, como demonstra 

(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 501). 

 

[...] muitos cultivos de víveres considerados secundários (milho, sorgo, 

ervilha, taro, batata-doce, mandioca, inhame, banana plátano...) não foram 

objeto de um esforço de pesquisa. A maior parte das espécies e de raças 

 
13 O CGIAR – Consultative Group on International Agricultural Research (Grupo Consultivo Sobre 

Investigações Agrícolas Internacionais) – foi criado no início da década de 1970 e promoveu estudos 

ligados à agricultura e contribuiu para a criação de uma rede de Bancos de Germoplasma. No Brasil, o 

primeiro Banco de Germoplasma foi criado em 1930 pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), e na 

década de 1970 o governo federal criou o Centro Nacional de Pesquisa em Recurso Genético 

(CENARGEN), ligado à EMBRAPA (MATTEDI, 2008). 
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locais de grande e pequeno porte (zebus, iaques, búfalos, asnos, carneiros, 

cabras, porcos) também foi negligenciada, sem contar as múltiplas espécies e 

variedades de legumes e de frutas, muito importantes na alimentação.  

 

Nesse sentido, salienta Porto-Gonçalves (2004, p. 4). 

 

As novas espécies de cultivares substituem as nativas uniformizando a 

agricultura e destruindo a diversidade genética. Só na Indonésia foram 

extintas 1.500 variedades de arroz nos últimos 15 anos. À medida que cresce 

a uniformidade, aumenta a vulnerabilidade. 

 

A extinção das espécies nativas não se dá apenas pela substituição dessas 

pelas espécies produzidas em laboratório, mas também pela incapacidade de adaptação 

das espécies híbridas aos agroecossistemas locais. Essa incapacidade gera a necessidade 

do uso de veneno para controle de “pragas e doenças14”. Nesse sentido, de acordo com 

Chaboussou (2006), ao se fazer o uso intensivo do agroveneno, o metabolismo dos 

organismos indesejados (pragas e doenças) passa a se adaptar ao veneno, tornando-se 

mais resistente. Essa resistência provocada de forma artificial pelo uso do veneno 

dificulta a ação natural de defesa das espécies que não são cultivadas com veneno 

quando são atacadas, tornando-a pouco produtiva. 

De acordo com Chaboussou (2006), além de influenciar no aumento de 

população dos organismos pragas, o modelo de agricultura da Revolução Verde adotou 

o uso de adubos altamente solúveis e com a presença reduzida de minerais, resultando 

em plantas adoecidas pelo desiquilíbrio nutricional. Nessa perspectiva, segundo o autor, 

a planta desequilibrada nutricionalmente estará mais suscetível ao ataque de pragas. 

Dessa forma, o metabolismo de uma planta desequilibrada promoverá mais a proteólise 

(quebra de proteínas), originando moléculas facilmente digeridas pelos insetos e outros 

microrganismos. Porém, uma planta bem estruturada quimicamente, com todos os 

nutrientes necessários para o seu desenvolvimento terá maiores estímulos para realizar a 

proteossíntese, ou seja, produzirá mais proteínas. As proteínas são dificilmente 

digeridas pelos organismos pragas, dessa forma haverá uma redução no nível de dano 

econômico e de produção das plantas cultivadas.  

Além do desequilíbrio causado pelo tipo de adubação realizada, Chaboussou 

(2006) correlaciona o uso do agroveneno como um dos motivos das plantas adoecerem, 

num processo denominado “doença iatrogênica”. Segundo o autor, doença iatrogênica é 

 
14 Convencionou-se chamar de pragas e doenças fungos, bactérias, vírus, insetos e plantas alheias à 

produção.   
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“toda a afecção desencadeada pelo uso – seja moderado ou abusivo – de um 

medicamento qualquer. Em patologia vegetal trata-se, portanto, do uso de agrotóxicos” 

(CHABOUSSOU, 2006, p. 35).  

Além de influenciar no uso de fertilizantes químicos e veneno, a 

implementação da revolução verde ocorreu também em detrimento dos agricultores 

pobres, ficando estes alheios a tal processo. 

 

[...] por mais importantes que fossem os ganhos de rendimento e de produção 

ligados à revolução verde, eles beneficiaram principalmente as regiões férteis 

mais aptas a rentabilizar os caríssimos componentes necessários e os 

agricultores que dispunham de meios suficientes para comprá-los e para 

aplicar os aconselhamentos técnicos correspondentes. As regiões marginais e 

os agricultores pobres foram, mais uma vez, deixados à margem desse 

movimento. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 501). 

 

Visto de outra forma, nos alerta Guimarães (1982, p. 10). 

 

A “revolução verde” foi idealizada para salvar a agricultura do mundo 

subdesenvolvido de uma suposta incapacidade de vencer os obstáculos 

tecnológicos, pois não estava nos planos de seus idealizadores ajudar os 

países atrasados a remover o maior de todos os obstáculos: as estruturas 

tradicionais. 

 

Para Porto-Gonçalves (2004, p. 8), a revolução verde consiste na 

“transformação das relações de poder por meio da tecnologia”. E sua implementação, no 

período pós-guerra é de caráter ideológico. Segundo o autor, a própria denominação 

“revolução verde” significava, naquele contexto, contrapor o avanço comunista, 

identificado pela cor vermelha. 

 

A Revolução Verde se desenvolveu procurando deslocar o sentido social e 

político das lutas contra a fome e a miséria, sobretudo após a Revolução 

Chinesa, Camponesa e Comunista, de 1949. Afinal, a grande marcha de 

camponeses lutando contra a fome brandindo bandeiras vermelhas deixara 

fortes marcas no imaginário (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 8) 

 

Dessa forma, segundo o autor, buscou-se despolitizar o debate da fome, 

atribuindo a este problema um caráter estritamente técnico, capaz de ser solucionado 

com a adoção das “técnicas corretas”. 
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4.5 O Sistema Nacional de Crédito Rural 

 

A implementação da Revolução Verde no Brasil alterou significativamente 

o espaço agrário brasileiro, em todas as suas dimensões. O pacote tecnológico advindo 

desse modelo tornou os sujeitos do processo produtivo agrícola do país profundamente 

dependente do uso das sementes e do agroveneno. 

Os recentes dados da comercialização do agroveneno demonstram essa 

dependência. Em 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de veneno 

agrícola, passando de 670 mil toneladas de produtos comerciais15 e ultrapassando 900 

mil toneladas em 2014 (SINDIVEG, 2015). 

De acordo com Londres (2011), o uso intensivo do agroveneno na 

agricultura brasileira ocorre na década de 1960, mediante políticas estatais em 

favorecimento ao processo de modernização. 

O uso do agroveneno se intensifica, mais especificamente, devido às 

políticas do SNCR (Sistema Nacional de Crédito Rural), criado em 1965, que promovia 

o crédito agrícola subsidiado, marcado pela obrigatoriedade do uso de produtos 

químicos na agricultura (fertilizantes químicos e agroveneno), e do Programa Nacional 

de Defensivos Agrícolas (PNDA), em 1975 no âmbito da segunda fase do Plano de 

Desenvolvimento Agrícola (PDA) (LONDRES, 2011). 

O SNCR, segundo Gonçalves Neto (1997), é considerado como o marco da 

institucionalização do crédito rural no Brasil. Para a Cebrap (1985), a implementação do 

SNCR se constitui como a etapa moderna do crédito rural. O SNCR foi instituído pela 

Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965. Dentre as inúmeras atribuições do SNCR que 

influenciaram no processo de modernização da agricultura brasileira, podemos destacar 

no Art. 3, os incisos I e II da lei. 

 

Art 3º. São objetivos específicos do crédito rural: 

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 

armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos 

agropecuários, quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor em seu 

imóvel rural; 

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização 

de produtos agropecuários (BRASIL, 1965). 

 

 
15 Ver explicação sobre produtos comerciais. 
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No mesmo sentido, podemos destacar também o Decreto nº 58.380, de 10 

de maio de 1966, que aprova o regulamento da Lei que institucionaliza o Crédito Rural. 

Desse decreto, destacamos o Art. 18, que versa sobre as condições das operações de 

crédito rural.  

 

Art 18. Os têrmos, prazos, juros, limites e demais condições das operações de 

crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, ou finalidades, serão 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional observadas as disposições 

legais especificas. 

§ 1º O Conselho Monetário Nacional assegurará, na forma do art. 4º, o inciso 

IX da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, sempre que necessário, taxas 

favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover: 

I - recuperação e fertilização do solo; 

II - florestamento e reflorestamento; 

III - combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais; 

IV - eletrificação rural; 

V - mecanização 

VI - irrigação; 

VII - investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias. 

 

Note que o texto do referido artigo prevê a intervenção do Estado, através 

do Conselho Monetário Nacional, a alteração de taxas no momento que julgasse 

necessária para promover as etapas da modernização.  

Segundo dados de Gonçalves Neto (1997), entre 1960 e 1964, o volume de 

crédito rural total16 foi de Cr$ 1,307 bilhão, para Cr$ 1,597 bilhão, respectivamente, o 

que corresponde a um aumento de aproximadamente 22%.  

Já entre 1965 e 196917, o volume de crédito rural total saltou de Cr$ 1,835 

bilhão para NCr$ 4,941 bilhões, o que representa um acréscimo de 169,2%, 

considerando o mesmo período de quatro anos. 

Essa elevação significativa do volume de crédito rural, segundo o autor, 

ocorreu também pelo fato de que, a partir de 1967, através da Resolução nº 69 do Banco 

Central, passava-se a exigir que 10% dos depósitos à vista realizados nos bancos 

comerciais fossem destinados ao crédito rural (GONÇALVES NETO, 1997). 

Nesse sentido, a análise do crédito rural envolvendo apenas os bancos 

comerciais nos mostra que entre 1960 e 1966, a concessão foi de Cr$ 471 milhões para 

 
16 Eram responsáveis pela concessão do crédito rural no Brasil: o Banco do Brasil e os “bancos 

comerciais” (público e privado). Os bancos comerciais, nesse sentido, representava a totalidade do 

sistema bancário brasileiro, exceto o Banco do Brasil (Gonçalves Neto, 1997). Dessa forma, ao analisar o 

volume do crédito rural total, referimo-nos ao montante disponibilizado pelos bancos comerciais e Banco 

do Brasil juntos. 
17 A partir de 1967, o Brasil passou a adotar o Cruzeiro Novo (NCr$). Em 1970, a moeda voltou a ser 

Cruzeiro (Cr$). 
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Cr$ 694 milhões, o que representa um aumento de 47%, considerando o período de seis 

anos. A partir de 1967 (ano de início da exigibilidade), o volume foi de Cr$ 694 

milhões, em 1966, para NCr$ 1,004 bilhão em 1967, representando uma variação 

positiva de 44,6%, em apenas um ano. (GONÇALVES NETO, 1997). 

Sobre os incentivos à compra e ao consumo de agroveneno e fertilizantes 

químicos, no âmbito do SNCR, é importante destacar que estavam diretamente previstos 

pelo crédito de custeio. Dessa forma, com base nos dados de Gonçalves Neto (1997), 

temos os seguintes valores disponibilizados para a compra de agroveneno e fertilizantes 

químicos. Vejamos. 

Entre 1974 e 1979 foram disponibilizados para gasto com o agroveneno um 

total de mais de Cr$ 30 bilhões, sendo que passou de Cr$ 920 milhões, em 1974, para 

Cr$ 13,6 bilhões, em 1979, representando um acréscimo de 1378% em cinco anos. Para 

a compra de fertilizantes químicos, considerando o mesmo período de tempo, o 

montante total de crédito foi de Cr$ 121,7 bilhões, passando de Cr$ 6,7 bilhões, em 

1974, para Cr$ 50,5 bilhões, em 1979, o que corresponde ao aumento de 643% 

(GONÇALVES NETO, 1997). O gráfico 1 mostra a projeção do valor dos recursos do 

crédito rural, considerando o custeio com agroveneno e fertilizantes químicos, nos anos 

de 1974 a 1979. 

 

Gráfico 1  – Recursos do Crédito Rural – custeio com fertilizantes químicos e agroveneno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor partir dos dados disponibilizados de Gonçalves Neto (1997), 

2016. 
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O gráfico nos mostra um avanço expressivo na disponibilidade de crédito 

destinado ao consumo de fertilizantes químicos e do agroveneno. Um dado importante 

sobre esse aumento da disponibilidade de créditos destinado ao uso de fertilizantes 

químicos e agroveneno no final da década de 1970 deve-se ao fato de que novas áreas 

foram incorporadas à agricultura pelo avanço da fronteira agrícola. Na região do 

Cerrado, os programas POLOCENTRO (1975) – Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados e PRODECER (1979) – Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento 

Agrícola da Região dos Cerrados.  

Importante ressaltar, que o processo da modernização, conforme apresenta 

Delgado (1985, p. 45), era endereçado a um conjunto específico de produtores, 

“modernizados” ou “modernizáveis”, inseridos na lógica produtiva constituinte dos 

modernos complexos agroindustriais.  

 

O novo sistema é montado para agropecuária em seu conjunto. Seu sentido 

modernizador é claramente estipulado. Seus mecanismos indutores de 

organização da produção são refletidos nas condições favorecidas de 

financiamento, em termos de taxas de juros, prazos e carência de pagamento. 

Sua clientela preferencial é o produtor modernizado ou modernizável, 

inserido na malha das transações interindustriais do CAI. 

 

Para Cebrap (1985), a instituição do SNCR, que significou a etapa moderna 

do crédito, significou a “manutenção do atraso”, na medida que buscou atender as 

demandas do CAI, fazendo com que os custos de produção se tornassem barreiras à 

entrada de novos produtores.  

 

O crédito, na verdade, foi o mecanismo institucional de o Estado patrocinar a 

incorporação do agro, enquanto locus de acumulação de capital à dinâmica 

do capital industrial e financeiro dos grupos econômicos nacionais e 

internacionais e, assim, tornar a burguesia agrária um participante ativo do 

desenvolvimento oligopólico nacional (CEBRAP, 1985, p. 3) 

 

Nesse mesmo contexto, complementa Martini (1991, p. 10) 

 

A distribuição social, setorial e espacial dos incentivos provocou uma divisão 

do trabalho crescente; grosso modo, maiores propriedades, em terras 

melhores, tiveram acesso a crédito, subsídios, pesquisa, tecnologia, 

assistência técnica, a fim de produzir para o mercado externo ou para a 

agroindústria. Enquanto isso, os produtores menos capitalizados foram 

relegados a terras menos férteis, utilizando práticas tradicionais e explorando 

mão-de-obra familiar para subsistir ou produzir um pequeno excedente 

comercializado nos mercados urbanos, onde o baixo poder de compra das 

massas garantiam preços também baixos.  
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 Corroborando com a apresentação da seletividade existente no SNCR, 

demonstrado pelo privilégio que tiveram os agricultores providos de capital em 

detrimento dos produtores menos capitalizados, Cebrap (1985, p. 36) retrata que “[...] o 

crédito rural só atinge 20% dos cinco milhões de estabelecimentos existentes no país, e 

que cerca de 40% dos recursos se destinam apenas a 1% dos produtores atendidos pelo 

SNCR”. 

De acordo com Cebrap (1985), a política do crédito rural, tendo como 

horizonte a modernização, provocou, em grande parte, o êxodo rural ocorrido entre 

1960-1980, em que 29 milhões de pessoas deixaram de habitar o espaço agrário. 

Acrescenta-se a isso o fato de que a modernização contribuiu para a valorização do 

preço da terra, dificultando o acesso a ela e redefiniu a fronteira agrícola, avançando, 

nesse contexto, para novas áreas. 

 

4.6 Programa Nacional de Defensivos Agrícolas 

 

O Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), criado em 1975 foi 

um importante marco para a cadeia da produção do agroveneno no Brasil e, por 

consequência, do consumo.  O PNDA foi criado no âmbito da segunda fase do 

Programa Nacional de Desenvolvimento (II PDA) e vigorou até 1979. Cabe destacar 

ainda, que este programa ocorreu em parceria com a CDI (Comissão de 

Desenvolvimento Industrial)18 criada em 1964 (TERRA, 2007). 

Segundo a revista Agroanalysis19 (1980), em meados da década de 1970, 

estudos referentes à substituição de importações constataram que havia expansão do 

mercado de agroveneno, mas essa expansão era marcada por uma profunda dependência 

externa. Soma-se a isso o fato de que o mercado era controlado por empresas 

multinacionais, tanto dos produtos importados quanto da produção interna, ainda 

incipiente. 

A caracterização desse panorama é apresentada pela revista, que nos 

demonstra que “dos oito defensivos fabricados no país, apenas um, o BHC, era 

produzido por uma empresa nacional (Cia. Matarazzo)” (AGROANALYSIS, 1980, p. 

12).  

 
18 A CDI foi criada pelo Decreto nº 53.898, de 29 de Abril de 1964, com a finalidade de promover e 

orientar a expansão do parque industrial do país. (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, 1964) 
19 Agroanalysis é uma revista sobre informação agrícola vinculada à Fundação Getúlio Vargas (FGV). A 

revista é lançada mensalmente desde 1977. (FGV – Sistema de Bibliotecas) 
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Nesse sentido, de acordo com Silveira, Futino (1990, p. 135), o PNDA 

“procurou motivar a internalização de etapas produtivas finais de defensivos, com o 

objetivo de reduzir as importações, principalmente de produtos formulados, reduzir os 

preços dos produtos e, se possível, gerar excedentes exportáveis”.  

Corroborando com essa afirmação, Terra (2007) nos mostra que o PNDA 

foi idealizado no conjunto de medidas adotadas pelo governo federal referente ao 

desenvolvimento da indústria de insumos básicos no país, em especial, nesse caso, a 

indústria do agroveneno. 

 

O PNDA previu que os projetos de fabricação de agrotóxicos, após 

aprovados pelo CDI, passariam a deter incentivos fiscais, financiamentos 

para construção de plantas e benefícios tarifários para a importação de 

máquinas e equipamentos sem similar nacional e para a aquisição de 

equipamentos nacionais necessários à produção dos agrotóxicos (TERRA, 

2007, p. 53). 

 

O PNDA, portanto, tinha como principal objetivo a redução da dependência 

externa no que se refere ao uso do agroveneno. Cabe destacar que em meados da década 

de 1970, o uso do veneno agrícola se tornava cada vez mais intenso. A meta do PNDA, 

segundo Agroanalysis (1980), era diminuir a dependência externa de 80% para 50% 

num prazo de cinco anos. 

Os dados revelam que as metas do PNDA para 1980 foram cumpridas. Em 

1974, 23%, ou seja, 22,8 mil ton. do agroveneno consumido no Brasil eram 

provenientes da produção nacional. No respectivo ano, o consumo total foi de mais de 

100 mil ton. de veneno agrícola. Em 1979, a produção nacional elevou-se para 42,2 mil 

ton., correspondendo aos 50% do agroveneno consumido naquele ano, que foi de 84,3 

mil ton. (AGROANALYSIS, 1980). 

Destaca-se nesse processo, a produção nacional dos herbicidas, cuja 

produção interna era inexistente em 1972, e passou de 450 ton. em 1973, equivalente a 

5% do herbicida consumido no país, para 9,6 mil ton. em 1979, suprindo 48% da 

demanda. O consumo de herbicidas para o mesmo período passou de 9,4 mil ton. em 

1973, para 20,1 mil ton. em 1979, o que equivale a um acréscimo de 113,8% 

(AGROANALYSIS, 1980).  

Para elucidar o consumo do agroveneno no país entre meados da década de 

1960 e o final da década de 1970, observemos o gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 - O consumo de agroveneno entre 1964-1979 (em mil de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor partir dos dados disponibilizados de Gonçalves Neto (1997), 

2016. 

 

O gráfico 2 demonstra uma evolução crescente do consumo de agroveneno 

no país, desde 1964 até 1974, quando foram consumidas mais de 100 mil toneladas de 

veneno. Em 1975, o consumo do agroveneno foi de 78,4 mil toneladas, o que representa 

um decréscimo de aprox. 22% no consumo. A maior queda no consumo do agroveneno 

nesse período no país ocorre em 1976, quando o consumo foi de 69,4 ton. Após essa 

data, notamos uma breve oscilação no consumo até 1979, quando o consumo passa a ser 

crescente. 

Conforme a Agroanalysis (1980), até 1979 o PNDA investiu um total US$ 

140 milhões na implementação de projetos que visavam fortalecer a produção interna do 

agroveneno. Dentre esses projetos financiados, quatro aparecem em destaque, sendo: 

Cia. Nortox (PR) – produção de inseticida e herbicida – US$ 10,4 milhões; Agroquisa 

S.A. (SP) – produção de inseticida – US$ 5,5 milhões; Defensa (RS) – produção de 

herbicida – US$ 6 milhões; Companhia Nacional de Defensivos Agrícolas – CNDA 

(RS) – produção de herbicida – US$ 9 milhões. 

Complementando as informações, Silveira, Futino (1990) apresentam outras 

empresas que receberam incentivos do PNDA. Identificadas como produtoras de 

inseticidas, temos: Shell (1977); Cyanamid (1977); e produtoras de herbicidas: Dow 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 Gonçalves Neto (1995). 
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Chemical (1978); Imperial Chemical Industries – ICI (1978); R.R Chemicals (1978); 

Sandoz (1978). Não encontramos os valores destinados a esses empreendimentos. 

Além do investimento em projetos industriais, era tarefa do PNDA fomentar 

a criação de infraestrutura necessária à fiscalização da produção, da comercialização e 

da aplicação do agroveneno. Para tanto, estava previsto a construção de 5 estações 

fitossanitárias; 5 laboratórios de análises de agroveneno e seus resíduos; 25 postos de 

defesa sanitária e vegetal; contratação de 385 técnicos para atividades de campo. 

Contudo, a diminuição dos recursos fez com que essas atividades ficassem deficitárias. 

Importante lembrar que os investimentos do PNDA ocorriam em parceria 

com o CDI e à medida que a meta de industrializar o setor se concretizava, diminuam os 

investimentos do PNDA via CDI. Nesse contexto, a partir de 1977 os investimentos na 

construção de novas plantas industriais passaram a diminuir, sendo esse recurso 

orientado à diversificação das já existentes (TERRA, 2007). 

Com a implementação do PNDA, a capacidade de produção de agroveneno 

no país aumentou significativamente, chegando a 52,4 mil ton. em 1980, sendo que a 

demanda foi de 89,6 mil ton., o que significa dizer que o mercado nacional supriu 59% 

da demanda. No ano de 1983, a produção nacional caiu para 41,1 mil ton., todavia, a o 

consumo foi de 50 ton., ou seja, a produção nacional abasteceu 79% da demanda 

(TERRA, 2007).  

Ao final da década de 1970 e início da década de 1980, iniciou-se um 

período de estagnação econômica e de redução dos montantes fornecidos pelo crédito 

rural, provocando uma desaceleração no PIB (Produto Interno Bruto) da agricultura, o 

que diminuiu o consumo de agrotóxicos nos primeiros anos da década de 1980, em 

relação ao final da década de 1970 (TERRA, 2007). Isso demonstra, em certo sentido, o 

quão dependente do Estado é o setor agropecuário, uma vez que ao diminuir os 

investimentos, diminuiu também o poder de consumo dos agropecuaristas. 

 

4.7 Extensão Rural 

 

Para assegurar que o projeto de modernização da agricultura brasileira seria 

assimilado pelos agricultores, o Estado passou a investir nas políticas de ATER 

(Assistência Técnica e Extensão Rural), tornando os extensionistas, segundo Gonçalves 

Neto (1997), protagonistas na disseminação das inovações produzidas para a agricultura 

(sementes, máquinas, veneno) e na orientação acerca da adoção e uso dessas inovações.   
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O modelo de extensão rural implementado no Brasil em meados do século 

XX tem suas raízes no modelo de extensão rural estadunidense. Dessa forma, para 

entendermos o modelo de extensão rural brasileiro, consideramos relevante 

compreender o processo de desenvolvimento da extensão rural nos EUA, que surgiu 

naquele país após a Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil 

Americana, no ano de 1865 (FONSECA, 1985).  

 Segundo Fonseca (1985), foi no ano de 1914 (49 anos depois da Guerra de 

Secessão), que o Governo Federal dos Estados Unidos institucionalizou o Trabalho 

Cooperativo de Extensão Rural. Este trabalho era definido como o elo entre as estações 

experimentais existentes nas universidades e colégios agrícolas estadunidenses e a 

população rural. Nas estações experimentais, eram realizadas pesquisas, estudos e 

obtenção de dados que eram então transmitidos aos produtores. A ação de levar os 

conhecimentos produzidos nas universidades e colégios agrícolas aos produtores foi o 

que ficou conhecido como extensão. A consolidação da Extensão nos EUA se deu, 

inicialmente, em dois momentos, norteados por dois modelos: “modelo clássico” e o 

“modelo difusionista-inovador”. 

O “modelo clássico” seguia os princípios de transmissão do conhecimento 

adquirido nas fontes de origem (estações experimentais) ao povo rural. Nesse modelo, a 

comunicação era a principal ferramenta que colocaria a população rural em contato com 

a tecnologia produzida, bem como era a comunicação a responsável por levar os 

problemas do povo às fontes de pesquisa. Essa comunicação ocorria de forma unilateral, 

desconsiderando o conhecimento da população rural. Esta seria apenas a recebedora do 

conhecimento previamente produzido (FONSECA, 1985). 

O modelo difusionista-inovador, tem suas raízes na teoria difusionista 

produzida por antropólogos e sociólogos, sobretudo, ingleses. O grande mentor do 

modelo de extensão difusionista-inovador foi Everett M. Rogers. De acordo com a 

teoria difusionista, a difusão de ideias nova significa transferência de certos traços de 

cultura de uma área civilizada a outra não civilizada. Seguindo essa premissa, Rogers 

desenvolve sua proposta teórico-metodológica (FONSECA, 1985).  

 

Em essência o paradigma de Rogers fornecia uma proposta teórico-

metodológica para se conseguir, em menor prazo, que os habitantes de “áreas 

tradicionais ou subdesenvolvidas”, modificassem seus comportamentos pela 

adoção de práticas consideradas cientificamente válidas para a solução de 

seus problemas e consequentemente o alcance do desenvolvimento 

econômico-social”. (FONSECA, 1985, p.46). 
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No Brasil, as primeiras experiências de Extensão Rural ocorreram no início 

do século XX, a partir de dois aspectos, conforme apresenta Fonseca (1985, p.54): “a 

preocupação das elites para com a educação rural; e o desempenho econômico exigido 

no setor agrícola no contexto das relações políticas após o movimento de 1930, na sua 

relação com a conjuntura internacional do pós-guerra”. 

No cenário político nacional, nas primeiras décadas do século XX, a 

industrialização emergente na região sudeste fazia com que tivesse início um forte 

movimento de migração para aquela região, sobretudo, para as grandes cidades com São 

Paulo e Rio de Janeiro. Nesse mesmo processo, ocorre a “preocupação das elites” 

residentes nas áreas urbanas das grandes cidades, que passaram a tratar como uma 

ameaça este grande fluxo migratório das populações rurais para as áreas urbanas, tanto 

pela ameaça à ordem burguesa, quanto pela possível baixa na produtividade do campo 

(FONSECA, 1985). Desta forma, para conter a onda de migração, tem-se início a 

“educação rural”, baseada numa perspectiva do que ficou conhecido como “ruralismo 

pedagógico”. De acordo com Bezerra Neto (2003), o ruralismo pedagógico consiste na 

busca da fixação do homem no campo por meio da pedagogia. As ações dessa educação 

rural são consideradas o embrião da Extensão Rural brasileira. 

A educação rural, em sua fase inicial, tinha a incumbência de proporcionar a 

permanência das famílias no campo, sem alterar as estruturas sociais existentes, 

conforme demonstra a autora. 

 

Para as elites era fundamental a manutenção do ‘status quo’ (principalmente 

da estrutura agrária), desde que também não faltassem braços para a lavoura e 

nem reduzisse a produtividade dos campos. A instrução popular deveria ser 

de tal conteúdo que aperfeiçoasse o povo sem deixar de ser trabalhador, sem 

criar nele a veleidade de querer sair de sua classe, de aceitar 

disciplinadamente sua função no sistema de produção (FONSECA, 1985, p. 

56). 
 

Essa forma de condução do processo educacional para com a população do 

campo caracteriza o quão perversa foi. Em outras palavras, essa maneira de ensinar 

significou ensinar a não pensar, ou seja, a manter o status quo sem questionamentos. 

O modelo de educação rural permaneceu até a década de 1940, quando se 

iniciam algumas atividades em parceria entre o governo brasileiro, iniciativas ligadas ao 

governo estadunidense e a Organização das Nações Unidas (ONU). O resultado desta 

parceria foi materializado no ano de 1945, quando foi firmado um acordo de cooperação 
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entre o Ministério da Agricultura do Brasil e a “Inter-Américan Educational Foundation, 

Inc” e criado a CBAR (Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações 

Rurais). No âmbito desta comissão, surgiu a CNER (Campanha Nacional de Educação 

Rural), que contribuiu sobremaneira para a implantação do modelo estadunidense de 

Extensão Rural no Brasil (FONSECA, 1985). 

Para o funcionamento da CBAR, foram disponibilizados US$ 250.000,00 

provenientes de fontes estadunidenses e US$ 750.000,00 do governo brasileiro. A 

parceria buscava promover um intercâmbio entre técnicos brasileiros e estadunidenses. 

Ademais, foram concedidas bolsas de estudos aos brasileiros que faziam parte da CBAR 

nos EUA, para que pudessem aprender sobre o modelo de Extensão Rural daquele país 

(FONSECA, 1985). 

Uma das principais ações da CBAR foi desenvolver a noção de 

“comunidade rural”, como forma de superação do ruralismo existente no contexto da 

educação rural. Desta forma, os técnicos da CBAR agrupavam grandes e pequenos 

proprietários de terra, além de trabalhadores rurais para formar o que chamavam de 

“público de assistência técnica”. Esse público seria, então, o receptáculo de uma série de 

propostas que visavam à melhoria do padrão de vida, das condições de saúde e da 

educação, mediante o aumento da produção agrícola e agropecuária (FONSECA, 1985). 

Cabe ressaltar que as experiências promovidas no âmbito da educação rural 

e, posteriormente, das ações promovidas pela CBAR, mediante parceria do governo 

brasileiro com os EUA, tem significativa importância no processo histórico de 

desenvolvimento da Extensão Rural no Brasil. 

No ano de 1948, surge em Minas Gerais uma experiência denominada 

ACAR (Associação de Crédito e Assistência Rural), identificada como marco inicial 

das atividades de extensão rural e assistência técnica no país. A ACAR-MG foi fundada 

a partir de uma parceria entre o governo do estado mineiro e a AIA (Associação 

Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social), pertencente à Família 

Rockfeller. Durante a década de 1950, surgiram inúmeros projetos semelhantes ao de 

Minas Gerais em outros estados brasileiros, culminando na formação da ABCAR 

(Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural), em 21/06/1956. Na década de 

1970, todos os estados, exceto São Paulo20, contavam com uma ACAR.  

 
20 O estado de São Paulo tinha sua própria agência de assistência técnica, denominada Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI), fundada em 1967. Disponível em: 

http://www.cati.sp.gov.br/portal/institucional/quem-somos  
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Como vimos anteriormente, os investimentos que ocorreram na agricultura 

em meados do século XX, sobretudo, na década de 1960, vinculavam o acesso ao 

crédito ao uso do pacote tecnológico implementado pelo Estado. Essa medida impactou 

sobremaneira o desenvolvimento das atividades de extensão rural no país, uma vez que 

condicionou as ações dos extensionistas à preparação de projetos para obtenção do 

crédito. 

Segundo Gonçalves Neto (1997), essa vinculação da assistência técnica ao 

crédito levou a formação de uma extensa rede privada de escritórios de assistência 

técnica, que recebiam em torno e 1% a 2% do valor financiado, mas que não ofereciam 

em contrapartida, e contraditoriamente, nenhum serviço de assistência. 

Devido a esse fato, a ABCAR funcionou até 1974, quando foi extinta e 

substituída pela EMBRATER (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural), através da Lei nº 6.126, de 6 de novembro daquele ano. Essa lei substituiu 

também as ACAR estaduais pela EMATER (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural), formando o SIBRATER (Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 

Extensão Rural). As ações da assistência técnica e extensão rural de caráter público 

também foram alteradas, conforma apresenta Gonçalves Neto (1997, p. 204). 

 

A ênfase maior deixa de ser o crédito rural e passa a apoiar outras ações; o 

público-alvo, que fora composto por pequenos e médios produtores de 1948 a 

1964, e fora mudado de 1964 a 1974 para os médios e grandes, de acordo 

com os objetivos implícitos no projeto de modernização rural, retorna agora 

para os pequenos agricultores, ficando os médios e grandes indicados para a 

assistência privada. 

 

Por mais que se buscasse promover uma extensão rural desvinculada do 

crédito e voltada a atender as demandas da maioria da população rural (pequenos 

produtores), os objetivos não foram cumpridos. Do ponto de vista do crédito, segundo 

Gonçalves Neto (1997), havia um convênio firmado entre instituições financeiras e 

instituições de assistência técnica, que implicava que era responsabilidade da instituição 

de assistência técnica prestar orientação aos agricultores, recebendo, em contrapartida, 

percentual do valor contratado. Do ponto de vista do atendimento aos agricultores 

camponeses, dados desse autor nos revelam que, ao final da década de 1970, o público 

atingido pela EMBRATER foi de 14%. Desse total, apenas 4% era de pequenos 

produtores. 
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Para Fonseca (1985, p. 96) “[...] a extensão rural foi um instrumento 

capacitado para garantir que o homem rural entrasse no ritmo e na dinâmica da 

sociedade de mercado”. A extensão rural, portanto, durante as primeiras décadas de sua 

institucionalização, contribuiu sobremaneira para o projeto de modernização da 

agricultura brasileira.  

 

4.8 Agricultura e Agroveneno 

 

No ano de 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor de veneno agrícola 

do mundo. Naquele ano foram consumidos no país 673,8 mil toneladas. No início 

daquela década, portanto, o ano de 2000, o consumo foi de 313,8 mil toneladas. Em 

termos percentuais, o aumento do consumo de veneno agrícola para o período foi 115% 

(SINDAG, 2014). 

Entre 2008 e 201421, constatamos um aumento de 35%, elevando-se de 

673,8 para 914,2 mil toneladas, respectivamente. De outra forma, se compararmos o 

aumento da quantidade de veneno agrícola consumido desde 2000 até 2014, o aumento 

percentual terá sido de 192%, como demonstra a figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo SINDIVEG, 2016 

 

 
21Corresponde ao último ano que temos registros disponibilizados. 

 

Fonte: SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA 

AGRÍCOLA – SINDAG. 

 

Gráfico 3 - Consumo de produtos formulados em toneladas nos anos de 2000, 2004, 2008, 2012 e 

2014. 
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O gráfico nos apresenta um consumo constantemente crescente, com “sutil” 

aumento a partir do ano de 2004. Isso se dá em função da postura política adotada pelo 

governo federal no que se refere à agricultura. Nesse contexto, cabe destacar a mudança 

governamental que houve no país de 2002 para 2003. O ano de 2003 marca o primeiro 

ano do governo do PT (Partido dos Trabalhadores), que se manteve no governo do país 

até o ano de 2016, ano em que um golpe político destitui a então presidenta Dilma 

Rousseff. E o ano de 2004 é o primeiro ano agrícola do governo petista.  

Durante os anos em que o PT esteve no governo houve significativos 

investimentos na política agrícola. Na safra 2002/0322, que marca o último ano do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o plano agrícola foi de R$ 21,7 

bilhões. Já na safra 2003/04, que marca o primeiro ano do governo de Lula (PT), o valor 

destinado à agricultura foi de R$ 32,5 bilhões. Destaca-se no governo petista o crédito 

destinado diretamente à agricultura familiar, através do MDA (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário). 

Há uma distinção entre o MDA e o MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) no que se refere ao crédito rural. Ao MDA são destinados 

recursos para a chamada agricultura familiar, ao MAPA os recursos são destinados à 

agricultura empresarial (sic). O gráfico 4 apresenta a evolução do crédito rural desde o 

primeiro ano do governo petista, a partir de 2003 até o ano de 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Plano Safra da Agricultura Familiar – MDA e Plano 

Agrícola e Pecuário – MAPA, 2016. 

 

 
22 O Plano Safra possui a particularidade de ser planejado em um ano e ser executado no outro. Utilizando 

como exemplo a safra 2002/03, temos: o planejamento realizado em 2002 e sua execução 2003.  

 

Gráfico 4 – Evolução do Financiamento Agrícola no Brasil 2003 a 2016 



75 
 

 

Após o governo petista assumir o governo federal, os valores aumentaram 

substancialmente. Entre os anos 2004 e 2007, que caracterizam a primeira e a última 

safra do primeiro ano do governo Lula, respectivamente, os valores do Plano Agrícola 

aumentaram em 87,5%, o que reflete sobremaneira na produção agrícola, mas também 

sobre o consumo do veneno, como veremos. 

 

 

Os gráficos demonstram a relação entre o consumo de veneno (esquerda) e a 

relação produção/produtividade (direita) das três principais culturas produtoras de 

commodities no país (milho, cana e soja). No gráfico acima, temos o comparativo da 

cultura do milho.  

A seguir, veremos o gráfico que mostra o comparativo entre o consumo de 

veneno para a cultura da cana-de-açúcar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com 

dados do SINDIVEG, 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com 

dados do IBGE, 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do 

SINDIVEG, 2016 
Fonte: Elaborado pelo autor com 

dados do IBGE, 2016 
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Por fim, veremos o comparativo para a cultura da soja, no que diz respeito 

ao uso de veneno agrícola e a produção/produtividade para esta cultura. A esquerda 

temos o uso do veneno e a direita a relação área plantada e produção. 

 

 

 

 

Os gráficos, como dito anteriormente, demonstram a relação entre o 

consumo de veneno (esquerda) e a relação produção/produtividade (direita) das três 

principais culturas produtoras de commodities no país (milho, cana e soja). 

Em termos percentuais, entre o ano de 2000 e 2014, o consumo de veneno 

na cultura do milho cresceu 131%, enquanto que a produção para o mesmo período 

cresceu 147%.  

A cana, por outro lado, considerando o uso do agroveneno, aumentou em 

213% o consumo, enquanto que a produção cresceu 102%. No que diz respeito a área 

plantada da cana, podemos notar uma queda a partir de 2012, reflexo de uma crise no 

setor sucroenergético. 

Dentre as três maiores produções de commodities, a que mais se destaca no 

que se refere ao consumo do agroveneno é a soja. No período em questão, a soja 

ampliou significativamente seu consumo, passando de 100 mil toneladas para 504 mil 

toneladas, o que corresponde a um aumento de 404%. A produção, por sua vez, cresceu 

por volta de 162%. De acordo com Carneiro et al. (2012), esse aumento no consumo de 

veneno está relacionado, principalmente, ao avanço da soja transgênica, que tem 

provocado maior uso dos herbicidas para controle das ervas “daninhas”. Para o autor, o 

aparecimento de doenças como a ferrugem asiática também tem levado ao aumento no 

 Fonte: Elaborado pelo autor com 

dados do SINDIVEG, 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com 

dados do IBGE, 2016 
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consumo de veneno. De acordo com o autor, no ano de 2011, a soja foi responsável pelo 

consumo de 40% de todo o agroveneno consumido no país, o que demonstra a 

significativa dependência que essa cultura vem desenvolvendo ao longo dos anos em 

relação ao agroveneno. 

Da mesma forma, realizamos o levantamento do consumo de veneno e 

produção/área plantada para os cultivos que identificamos como sendo principais em 

relação à alimentação: arroz, feijão e tomate, conforme as tabelas a seguir.  

Os gráficos apresentados caracterizam-se como um comparativo entre o uso 

agrícola na cultura do arroz (à esquerda) e a produção/área plantada com arroz, ambos 

entre os períodos de 2000 a 2014. 

 

Da mesma forma, realizamos o levantamento para a cultura do feijão, 

estando à esquerda o consumo do veneno e à direita a relação da produção com a área 

plantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base 

em dados do SINDIVEG, 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base 

em dados do IBGE, 2016 
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E por fim, temos o comparativo para a cultura do tomate, que caracteriza o 

consumo do veneno (à esquerda) e a relação entre a produção e a área plantada para esta 

cultura (à direita). 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base 

em dados do SINDIVEG, 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base 

em dados do IBGE 2016 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base 

em dados do SINDIVEG, 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base 

em dados do IBGE, 2016 
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De acordo com os gráficos apresentados, podemos notar que há redução na 

área plantada com os dois principais alimentos dos brasileiros, o arroz e o feijão. Nota-

se que entre 2004 e 2014, a área cultivada com arroz diminuiu em 32%, enquanto a 

produção diminuiu em 6%. Todavia, o consumo de veneno para o período não 

demonstrou queda, pelo contrário, cresceu em 55%.  

Importante dizer que os dados que apresentamos para o consumo do 

agroveneno pelo arroz, diz respeito ao total utilizado nas duas modalidades de arroz 

produzido (irrigado e sequeiro). Se fizermos a distinção entre arroz irrigado e arroz 

sequeiro, encontraremos diferenças significativas. Vejamos. 

Para o ano 2000, o consumo de veneno no arroz irrigado foi de 7,4 mil 

toneladas, enquanto que para o arroz sequeiro o consumo foi de 1,7 mil toneladas. Já em 

2014, essa diferença amplia-se ainda mais, sendo 13 mil toneladas de agroveneno 

usadas no arroz irrigado e 1,5 mil toneladas no arroz sequeiro. De acordo com Vieira 

(2013), o arroz irrigado demanda de maior quantidade de veneno pelo fato de haver 

maior incidência de plantas concorrentes que se desenvolvem em ambiente aquático. 

O cultivo do feijão também vem apresentando diminuição da área plantada, 

embora sua diminuição seja mais sutil que do arroz. Essa diminuição tem ocorrido em 

função do aumento da área produzida de soja, milho, cana e outros cultivos destinados à 

exportação e à produção de biodiesel no país.  

O tomate, por sua vez, demonstrou aumento significativo no uso do 

agroveneno, sobretudo, após o ano de 2012. Veja que de 2000 a 2012, o consumo 

elevou-se em 40%. De 2012 a 2014, esse consumo subiu em 49%. Se comparar o 

período total (2000-2014), temos um aumento percentual de 109%. 

A área produzida de tomate apresenta oscilação entre 2000 e 2012. Por 

outro lado, entre 2012 e 2014, a área produzida de tomate passa a registrar crescimento. 

Dessa forma, entre 2000 e 2012, a área produzida de tomate aumentou em 2%, enquanto 

que de 2012 para 2014, o crescimento foi de 12%. No que tange a produção, os índices 

apresentados demonstram baixa variação. Veja que para todo o período considerado 

(2000-2014), a produção do tomate cresceu em 42%.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção agrícola brasileira, conforme pudemos verificar, tem utilizado 

cada vez mais agroveneno para viabilizar sua produção. Os extensos latifúndios 

produtores de monocultura, assim como a produção em menor escala têm utilizado do 

agroveneno no processo produtivo contaminando, dessa forma, solo, água e matando o 

homem, entre outros animais. 

As ações orquestradas pelo Estado no decorrer da segunda metade do século 

XX, sobretudo, após o Golpe Militar de 1964, para implementação do pacote 

tecnológico da Revolução Verde visando promover a modernização da agricultura 

brasileira tiveram demasiada eficácia. A concretização do agronegócio na década de 

1970 é um indicativo desse exitoso projeto. Atualmente, o país é tido como um dos 

principais produtores agrícolas do mundo.  

Entretanto, o mesmo projeto que modernizou a agricultura, ampliando a 

capacidade produtiva, foi o projeto que causou o êxodo rural, legitimou a estrutura 

agrária, estabelecida desde a invasão europeia, e transformou o país em importante 

mercado consumidor das indústrias de sementes, maquinários e do agroveneno. 

Consideramos fundamental ressaltar, nesse sentido, a importância que teve o 

SNCR, que promovia o crédito agrícola subsidiado, ou seja, a obrigatoriedade do uso de 

produtos químicos na agricultura (fertilizantes químicos e agroveneno) para a obtenção 

do crédito, como fora apresentado por Londres (2011). O SNCR, por meio do crédito 

agrícola subsidiado, na concepção de Martine (1991), foi o principal instrumento 

utilizado para promover a industrialização do campo. 

De acordo com esse autor, “a concessão de crédito altamente subsidiado e 

vinculado à utilização de práticas pré-determinadas induziu um padrão de modernização 

‘compulsória', capaz de obter resultados significativos em pouquíssimo tempo”. 

(MARTINE, 1991, p.10) 

Em relação aos programas estatais de desenvolvimento agrícola, que 

condicionavam o crédito rural ao uso obrigatório de agrotóxicos, Carneiro et al. (2012, 

p.47), nos mostra que “[...] tão forte foi essa medida, que rapidamente a maioria dos 

produtores rurais passou a só produzir com base nesses venenos”. 
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No mesmo sentido, Görgen (2011, p. 17), assevera que “já há uma cultura 

do veneno. Em regiões do Brasil já são de três a quatro gerações de agricultores que só 

sabem produzir com venenos. Criou-se uma dependência cultural”.  

Com base nas afirmações supracitadas é possível traçar um paralelo entre o 

consumo de veneno e cultura? Em outras palavras, é possível afirmar que há uma 

cultura do veneno? Outra questão pertinente: porque um procedimento técnico se 

converte em elemento da cultura? 

A nosso ver, considerando os recentes dados do uso do veneno agrícola, ou 

seja, considerando que o Brasil é desde 2008, o maior consumidor de veneno do mundo, 

a resposta tende a ser positiva.  

Para além dos dados sobre o consumo do veneno, podemos elencar algumas 

ações que evidenciam ou que elucidam a existência da cultura do veneno, sobretudo, 

quando essas ações partem de órgãos oficiais ligados ao Estado.  

No ano de 2013, em audiência realizada na Câmara dos Deputados, que 

tratava da morte das abelhas por uso de agroveneno, o chefe-geral do Centro Nacional 

de Pesquisa de Soja da Embrapa, Alexandre José Cattelan, fez a afirmação de que “a 

cultura de grãos depende de agrotóxicos”. Ainda segundo o pesquisador, “não há como 

prescindir do uso de agrotóxicos na cultura do grão” (CATTELAN, 2013), conforme 

podemos visualizar na figura 23.  

A posição da Embrapa, em inúmeras reportagens tem sido de apoio ao uso 

de agroveneno, sob uma ótica fatalista, que demonstra a impossibilidade de promover a 

produção agrícola sem veneno. Ao realizar uma afirmação dessa natureza, identificamos 

a presença da “cultura do veneno”. 
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Figura 7 – Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre morte das abelhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outra audiência na Câmara dos Deputados, que tinha como objetivo 

análise do Projeto de Lei (PL) 3200/15, sobre a regulamentação de “defensivos 

fitossanitários” e produtos de controle ambiental no país, o pesquisador da Embrapa 

Soja Décio Gazzoni afirmou “Em último caso, precisamos de defensivos para proteger 

os nossos cultivos. Mas temos que proteger o ambiente e os serviços ambientais, 

considerando o mínimo impacto possível, como é permitido em lei” (GAZONNI, 2016). 

A afirmação do pesquisador caracteriza, mais uma vez, a visão fatalista e apresenta, 

como solução, a adoção de medidas “racionais” para uso do veneno agrícola. O 

posicionamento oficial da EMBRAPA tem sido de incentivo ao uso do agroveneno. 

Em audiência pública que debatia mecanismos de controle do agroveneno 

no país, realizada no ano de 2010, a então Senadora Kátia Abreu (DEM-TO), que se 

tornou Ministra do MAPA no governo Dilma, afirmou que o uso do veneno agrícola no 

país é fundamental para garantir a oferta de alimentos baratos. De acordo com a 

Senadora Kátia Abreu23 (2010) “[...] milhares e milhares de brasileiros que ganham 

 
23 Transcrição de fragmentos da fala da Senadora Kátia Abreu em audiência pública realizada em 2010, 

retirada do filme “O Veneno Está na Mesa”. 

 

Fonte: Página da Câmara dos Deputados na web, 2016 
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salário mínimo, ou que não ganham nada e que, portanto, precisam comer comida com 

defensivo sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato, infelizmente”.  

No ano de 2016, os principais debates envolvendo a temática do agroveneno 

estiveram circunscritas à Lei nº 13.301 de 2016, que prevê a “incorporação de 

mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves” como uma das 

medidas de controle da dengue, zika e chikungunya. Ou seja, a pulverização de veneno 

com aviões agrícolas sobre as cidades. 

Essas e outras ações, afirmações verbais, somado aos dados do uso do 

veneno agrícola na agricultura brasileira nos possibilita a afirmação de que vivemos a 

cultura do veneno. Todavia, a resposta só pode ser verdadeiramente comprovada 

mediante uma pesquisa pormenorizada do tema, o que deixamos como ponto de partida 

para uma nova pesquisa.  
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