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Resumo: No Ano de 2009 o Brasil tornou-se o maior consumidor de agrotóxico do mund.O 
presente artigo tem o objetivo de discutiras consequencias do uso indiscriminado do 
agrotoxico como a intoxicação exógena,a extração da renda camponesa e etc... no 
assentamento Eli vive em Londrina (norte do Estado do Paraná). Os procedimentos 
metodológicos utilizados para a elaboração do artigo foi coleta e transcrição de entrevistas de 
três lotes camponeses, levantamento de dados a cerca da intoxicação exógena em Londrina, 
bem como elaboração de mapas, tabelas e fotografias. 
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Abstract: In 2009, Brazil became the largest consumer of pesticide in the world. The objective 
of this article is to discuss the consequences of the indiscriminate use of agrotoxic products 
like as exogenous intoxication, extraction of peasant income, and so on. In Londrina (north of 
the State of Paraná). The methodological procedures used for the elaboration of the article 
were the collection and transcription of interviews of three peasant plots, data collection about 
the exogenous intoxication in Londrina, as well as elaboration of maps, tables and 
photographs. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Não 

sendo o principal produtor agrícola, essa conjuntura atual é resultado de anos de politicas de 
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atração e financiamento de multinacionais e a entrada do capitalismo monopolista na 

agricultura. 

Os lucros das corporações triplicam a cada ano, bem como o capital e a influência das 

empresas produtoras de agrotóxicos sobre o setor primario que também aumentam. Segundo 

a revista Valor Econômico (2016), a Bayer –multinacional produtora de agroquímicos- teve 

um lucro de 908 milhões de euros no ultimo trimestre de 2016, isso representa uma alta de  

mais de 65% comparado com o mesmo período do ano anterior. O que não se computa nesta 

equação são as externalidades geradas pelo consumo de agrotóxicos, como intoxicações, 

doenças e morte. Assim, a população consumidora, principalmente os camponeses e 

trabalhadores rurais, são ficam vulneráveis aos riscos de contaminação devido ao contato 

direto com os agrotóxicos. 

Assim, o escopo do presente trabalho é discutir a problemática da intoxicação por 

agrotóxicos, e a estração da renda camponesa da terra, já que como será contemplado nas 

analises, esses processos ocorrem de forma concomitante. O recorte escolhido foi o 

Assentamento Eli Vive localizado no municipio de Londrina, Paraná. 

No que tange a metodologia utilizada para a elaboração do artigo foram utiizados: 

coleta e transcrição de entrevistas de três lotes camponeses do assentamento, levantamento 

de dados acerca da intoxicação exógena em Londrina e elaboração de mapas e fotografias. 

1.1.2. Revolução verde: Um apanhado histórico 

Desde  2009 o Brasil lidera  o ranking mundial de utilização de agrotóxicos, segundo 

o Instituto Nacional do Câncer (INCA,2015) o consumo médio anual é de cerca de 5,2 kg por 

habitante O consumo de agrotóxicos no Brasil se deu no começo da década de 1960 com a 

“revolução verde".Após o pesado investimento dos governos federais a fim atrair empresas 

multinacionais interessadas não só em vender seus pacotes tecnológicos, como também ter 

campos de pesquisa e a disseminação desse processo produtivo.  

A revolução verde teve sua incorporação no país dividida em duas etapas: a primeira 

se deu no pós-guerra de 1945 á 1960, onde se engendrou seus experimentos, em grande 

parte nos países latinos americanos, que na ocasião viviam em regimes totalitários. Os 

Governos federais e estaduais investiram pesadamente na modernização da agricultura, 

divulgando propostas e investimentos, criando centros e órgãos de pesquisa (como a 

EMBRAPA, EMBRATER, EMATER e outras cooperativas) e oferecendo financiamento e 

facilitação do credito para esse novo modelo através do Banco do Brasil.  

A partir da década de 1960 deu-se inicio a segunda fase, houve produção e a 

introdução efetiva da agricultura nos moldes que temos hoje. Segundo Andrioli (2009) com a 

revolução converservadora oligopólios responsáveis pela produção e venda de inúmeros 
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herbicidas e sementes transgênicas impuseram seus pacotes tecnológicos, contaminando 

tudo ao seu redor.  

A revolução verde foi essencial para o desenvolvimento da agricultura sob a lógica da 

produção capitalista; mas no interior desse processo há uma classe social que produz 

baseada em outra lógica, o campesinato. 

Seria de se supor que do mesmo modo que há produção capitalista típica na 
indústria – através do trabalho assalariado e, portanto, extração da mais-valia 
– este movimento também ocorreria na agricultura. Mas, a grande realidade 
é que nem toda a produção no campo se dá desta forma. Aliás, ao contrário, 
uma vez que cerca de 60 a 70% daquilo que se consome cotidianamente no 
Brasil é produzido em pequenas propriedades. (BOMBARDI, 2010, p.2). 
 

Outrossim existem diferenças acerca do desenvolvimento da agricultura capitalista no 

campo . Com base em Paulino (2012) ao analisar o espaço agrário é possível diferenciar duas 

formas de uso e posse da propriedade da terra, sendo a primeira a capitalista que transforma 

a terra em um instrumento de reserva de valor, baseado na monocultura e especulação; e a 

segunda trata a terra como meio para adquirir bens necessários para sua sobrevivência e 

reprodução nessa segunda forma de uso, não há apropriação de mais valia, há trabalho 

familiar.  

Com desenvolvimento do capitalismo na agricultura (junto a revolução verde), 

decretou-se o fim do campesinato por duas vias; a primeira seria por sua inserção no mercado 

capitalista, onde o mesmo ficaria a mercê dos  altos juros e oscilação dos preços das 

mercadorias. Outra via, seria pelo processo de modernização, uma vez que o capitalista 

agrário possui meios de modernizar suas propriedades, tornando assim inviável a produção e 

permanência do camponês, que não conseguiria concorrer, pois estaria em uma  situação 

desfavorável , o resultado seria a concentração de terra e a implantação plena do capitalismo, 

como ocorreu na indústria.  

Entretanto o desenvolvimento do  modo de  produção capitalista é contraditório, sua 

reprodução ampliada do capital pressupõe a criação de relações não capitalistas de produção, 

uma vez que o capital se reproduz de forma ampliada, reproduz também suas contradições 

1.1.3. Intoxicação, extração da renda camponesa e morte no assentamento Eli Vive. 

O assentamento Eli Vive está localizado acerca de 60 km do distrito Sede de Londrina. 

Se estabeleceu, na antiga fazenda Guairacá, conhecida por ser  uma das maiores fazendas 

da região, com cerca de 7 mil hectares, sendo que em sua maioria não cumpria com a função 

social da terra .  
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Fonte: Prefeitura de Londrina. Organização: Godoy,2017. 
Figura-1: Localização do assentamento Eli Vive em Londrina – Paraná 

 

 A ocupação da fazenda se deu no dia 20 de fevereiro de 2009, por cerca de 500 

famílias camponesas, oriundas de diversas áreas do Estado Paraná. Todavia, por percalços 

nas negociações com o governo, as famílias só tiveram acesso aos Lotes apenas em 

Setembro de 2013. O assentamento é divido em dois, Eli Vive I e II como vemos na figura 1 

acima.  

Durante o processo da pesquisa, foram realizados diversos trabalhos de campos e 

entrevistas com as famílias camponesas, o presente artigo apresenta os depoimentos que 

foram colhidos no lote de três famílias a respeito de suas experiências, contaminações e 

intoxicações com os insumos químicos dentro de seus lotes.  Para identificação das famílias 

utilizaremos o numero fictício de seus lotes (LOTE2, LOTE3, LOTE5) a abreviação dos nomes 

e o ano respectivo da realização da entrevista, afim de manter o sigilo de cada camponês que 

se disponibilizou a nos dar seus relatos.  

O sistema capitalista se insere no campo através da subordinação da renda da terra 

(seja ela camponesa ou não) ao capital. Pode se definir a renda camponesa como um tributo 

pessoal que não converge com as típicas relações capitalistas descritas anteriormente, sua 

origem esta no trabalho familiar dentro dos lotes, ou seja a origem da renda é o trabalho 
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humano e se realiza na circulação, no final de todo o ciclo produtivo. Todavia no momento em 

que o camponês faz a compra de insumos químicos, esta mesma renda é apropriada pelo 

capital (BOMBARDI, 2010).  

Neste primeiro  depoimento meus interlocutores ilustram o momento da apropriação 

de sua renda no ato da compra de agrotóxicos: 

"Quanto custa os agrotóxicos que vocês usam aqui?  round up granulado custa a gente paga 

125 reais por 5 kg de Round up. A gente usa 3kg por alqueire de cará,  são mais ou menos 3 

ou 4 passadas por safra. (LOTE 5. G.A.,2016). Durante todo o processo de  entrevistas os 

camponeses sempre usaram o alqueire como unidade métrica, um alqueire equivale á 

24.200m² aqui no estado do Paraná; 

(Quanto de agrotóxico a senhora comprou?) "Tudo deu 400 reais, quem comprou foi 

meu irmão. ("O valor é alto,  por que não limpou o lote carpindo?" ) a gente acabou de entrar 

no lote, tava sem dinheiro e tempo, ai  os meninos foram tudo trabalhar fora³ pra ganhar 

dinheiro, e ai não sobrava tempo pra mexer no lote, por que carpir não é rápido e eu não tenho 

mais a mesma força. Ai com o dinheiro que eles ganharam a gente compro o veneno e 

semente pra começar a planta milho. Por que milho? Milho é rápido, 3 meses tá pronto pra 

colher e faz um dinheirinho, ai nesse meio tempo vamos plantando outra coisa. Quanto é a 

diária do trabalho fora mais ou menos? Depende menina,  vai de uns 30 a 50 reais sem a 

boia, meus menino ganha 50, trabalhando na batata. (LOTE3, M.S.2015) 

Nas duas passagens acima verificamos a extração da renda camponesa por parte do 

capitalismo oligopolizado das empresas de agroquímicos, na primeira o camponês relata o 

quanto utiliza de agrotóxico a cada passagem em um único alqueire, dos 4 alqueires² do Lote 

5, pelo menos 3 é de área de cultivo destinada a comercialização, ou seja o numero de 

consumo pode ser cada vez maior, variando entre as várias cultivares. Já o LOTE3,  diferente 

do primeiro  ainda não conseguiu estabelecer a família. É comum no campesinato, quando há 

falta de trabalho no lote, ou grandes dificuldades financeiras normalmente membros das 

famílias saem para trabalhar em outros lugares, neste caso, a renda levantada para o 

estabelecimento da família, também será canalizada para o pagamento de agrotóxicos. 

Isso eu to falando do cará, o gengibre passa também, a gente tem 1/4 de gengibre 

plantado, lá usamos mais ou menos umas 2 ou 3 passadas, e varia o veneno também. A gente 

só não passa no que a gente consome, tipo nos pomar e nas hortas, se crescer o mato lá, 

não da tanto problema e a gente não quer comer veneno, já trabalha em cima disso ai o tempo 

todo.  (LOTE 2. J.A.F,2016) 

Se levarmos em conta apenas o valor utilizado no alqueire de cara, chegamos a um 

valor de 900 reais em um alqueire, apenas o round up, entretanto nem sempre as passagens 
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deste veneno funcionam, quando há alguma intempérie e as ervas daninhas não morrem por 

inteiro, outro tipo de agrotóxico de maior impacto é utilizado, aumentando o valor de extração 

de renda camponesa, veja no trecho a seguir. 

Esses tempos passei o round up ali em cima, choveu no outro dia, lavou o lote, passo 

uns dias não morreu quase nada, estava cheio de pata de vaca e essa planta não morre fácil, 

ai eu usei  outro veneno mais forte. (Qual?) Olha tem vários tipos de helmoxone,gramoxil, 

vários, tem os de folha estreita, isso só falando de herbicida né que é o que a gente mais usa 

aqui. (LOTE 2. J.A.F,2016) 

De acordo com os depoimentos observou-se que a quantidade de agrotóxico utilizada  

é elevada, quanto maior a quantidade aumenta-se o valor pago e dobra-se os riscos corridos 

pelos camponeses, além de se apropriar de sua renda,  os químicos causam grande dano a 

saúde física e mental das famílias que o utilizam, como intoxicações e até mesmo morte.  

Chama-se de intoxicação exógena, todo envenenamento causado por algum químico, 

como remédios, cosméticos e agrotóxicos. Os casos de intoxicação são identificados pelos 

hospitais e/ou postos de saúdes, contudo a disponibilidade dos dados é extremamente 

defasada e a abrangências das centrais coletoras das notificações também,. Londrina possui 

uma sede  para coletar as notificações e diagnosticar as intoxicações, no entanto o acesso 

aos dados é extremamente custoso.  

Os sintomas da intoxicação crônica por agrotóxico são de difícil correlação direta com 

as substâncias toxicológicas, todavia os sintomas da intoxicação aguda são confundidos com 

viroses, alergias e etc. Muitas vezes não são identificados e notificados, as vitimas de 

contaminação por agrotóxico que vivem no campo raramente se dirigem até os postos de 

saúde relatar os sintomas.  Segundo Bombadi (2010, p.1) para cada notificação de intoxicação 

por agrotóxicos, estima-se que outras 50 não são notificadas, número que pode ser ainda 

maior.   

A falta de pesquisas e preparo dos agentes de saúde é outro agravante do quadro da 

subnotificação, quando há ausência do dado dificulta-se o desenvolvimento de pesquisas e 

políticas públicas que visem a sua diminuição. Contudo vale destacar que mesmo com toda  

a defasagem  os dados oficiais são suficientemente altos para evocar intervenções públicas 

mais incisivas, ainda não levadas a cabo. 

Recebida as notificações, as autoridades sanitárias são obrigadas a proceder à 

investigação epidemiológica pertinente para elucidação do diagnóstico e averiguação da 

disseminação da doença na população sob o risco. 

O consumo de agrotóxicos tem levado o país àquilo que poderíamos chamar 
de uma epidemia silenciosa e violenta envolvendo camponeses, 
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trabalhadores rurais, seus familiares e, também, a população urbana em 
geral, sobretudo aquela que habita áreas próximas às grandes produções 
agrícolas (BOMBARDI, 2010, p.1) 

 

No entanto existem diferenças no que tange à forma de utilização dos agrotóxicos; 

enquanto os grandes proprietários possuem maquinário e delegam a outros a aplicação dos 

insumos químicos, os camponeses têm o contato direto com o venenos. 

Vejamos as considerações do camponês sobre a execução de sua tarefa de passagem 

de agrotóxico: "A gente usa bomba costal,a gente limpa o cará e o inhame assim, esperamos 

o vento dar uma parada, a mulher gosta que de passar no fim da tarde, mas eu passo qualquer 

hora mesmo”. (LOTE 5. G.A.,2016) 

 

 

Figura 2- Bomba Costal para aplicação de agrotóxicos.  

Fonte: Godoy,2016. 

 

A figura 2 demonstra o tipo de implemento utilizado pela família do lote2. Todas as 

aplicações são feitas com ela, utilizando apenas roupas de trabalho, camisa e calça. Na 

maioria dos lotes entrevistados, a tarefa da passagem do veneno é delegada aos homens.  
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Das 652 notificações, 403 são vinda de sujeitos masculinos, devido a divisão de 

trabalho estruturada dentro do lote, que pode variar de família há família como descreve 

Bombardi (2004, p.211):  

Em geral, as mulheres executam os trabalhos mais leves na roça, (que são 
em parte definidos culturalmente, mudam de um grupo camponês para outro) 
(...) Dessa forma , a terra, o espaço do sítio  como um todo, o local onde se 
dão os cultivos, é um espaço masculino. 

 

Dentro da divisão de trabalho camponesa, considera-se todo o trabalho ligado a 

lavoura, é considerado um trabalho masculino, já o feminino é sempre interno,  cuidado com 

a casa, serviços domésticos e criações . Como passagem do agrotóxico por ser considerada 

perigosa e quase sempre árdua é destinada aos homens, esse fato foi identificado em todos 

os lotes visitados. 

Quando há a participação feminina, nem sempre esta ligado  a aplicação em 

si.Quando é pra passar no cará, eu vou com a bomba passando e a mulher vai erguendo as  

moitas" (Quem mais passa o veneno?) Sou eu mesmo, o meu filho passava alguns, mas eu 

não deixo mais, por que ele já passou muito mal.(Sua mulher não passa veneno?) Passa, 

mas a bomba é muito pesada, então eu vou levando, mas erguer as moitas de cará não é fácil 

não, as vezes a gente troca, ela coloca a bomba e eu vou passando. Mas isso ai no cara né, 

o resto das coisas só eu que passou mesmo. (LOTE 2. J.A.F,2016).  

Questionados acerca de intoxicações pessoais, os camponeses possuem várias 

experiências, entretanto nenhum dos entrevistados recorreu aos médicos, conforme os relatos 

abaixo. 

( O senhor já teve algum caso de intoxicação com o agrotoxico?) Já,  várias vezes, 

tanto eu, quanto o meu filho,  foi um dia depois do trabalho, eu acho que foi do veneno, eu 

tinha acabado de passa veneno nas plantas, quando meu olho começou a arder muito,  ficou 

igual fogo,  acho que eu devo ter coçado enquanto passava o veneno. Fiquei vários dias com 

o olho ardendo, mal abria, não conseguia trabalhar, fiquei com medo de perder o olho, ai fiz 

uma promessa pra santa clara que nunca mais trabalhava no dia dela. (LOTE 2. J.A.F,2016). 

Eu já tive sim, foi um dia depois de limpar  as plantas, cheguei em casa com o corpo 

ruim, vomitei quase o dia todo, fiquei com o estomago ruim, dor de cabeça, cheguei a ficar de 

cama, acho que foi do veneno, por que não fiz nada diferente aquele dia( A senhora foi no 

médico?)Não fui, o médico aqui é só lá em Tamarana e a gente tá sem carro. (LOTE3, 

M.S.2015) 

Durante todo o processo de coleta de entrevistas, não houve nenhum lote observado 

onde não havia relatos diversos sobre intoxicações, quase sempre mostrando o mesmo 
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padrão, olhos irritados, vomito, dor de cabeça entre outros, mas na maioria das vezes o 

problema não era levado aos centros de saúde. Há relatos de tentativas de suicídio utilizando 

agrotoxicos, bem como o consumo acidental, fatos esses que levaram camponeses a morte 

ou a um comprometimento grave de sua saúde. 

Tem muitas historias que passou mal depois de usar o agrotóxico, esses dias a 

menina da vizinha tomou o gramoxone mesmo, o pai dela falo um negocio que ela não 

gostava, falou mal do namorado na roça, ela foi na frente e tomou gramoxone,  nossa ficou 

mais de 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, não morreu por deus 

mesmo,  caiu todo o cabelo dela, nossa. Tem um outro senhor, na época que a gente tava no 

acampamento ele foi passar veneno na roça, a bomba entupiu e ele puxou com a boca, sabe? 

ai engoliu um pouco, morreu no mesmo dia, nem deu tempo de chegar no barraco. (LOTE 2. 

J.A.F,2015). 

A intoxicação também pode acontecer no consumo de algum alimento adquirido fora 

do lote: 

Meu filho tinha alergia de atrazina, uma vez ele me ajudou a passar e quando chegou 

em casa, passou muito mal, todo o rosto dele inchou, a garganta trancou, ficamos com medo 

aquele dia hein. Dai quando a gente chegou aqui no lote, não tinha banana plantada ainda né 

e a gente sempre gostou muito de banana, ai compramos no mercado, quando o filho comeu 

ele teve o mesmo acesso, o rosto dele todo inchou, a boca e tudo. (LOTE 2. M.C.F,2015). 

Dentro dos lotes dos camponeses entrevistados, a maioria não utilizava veneno em 

suas plantações, pois as famílias sabem os entraves de se consumir um alimento 

contaminado, contudo, ao consumirem alimentos adquiridos nos mercados ou de outros 

camponeses, podem novamente ser intoxicados, ou seja, não há saída para muitos 

camponeses. 

Nos últimos anos as discussões acerca da agroecologia dentro dos assentamentos 

tem aumentado. Para Guzmán e Molina (2005, p. 73), a agroecologia seria a única solução 

possível para pensarmos na produção de alimentos sadios que diminuísse os problemas 

ambientais e sociais do tempo presente, resultantes da apropriação capitalista da natureza, 

valorizando a importância do campesinato para a sociedade. 

Este modo de produzir não se relaciona apenas ao manejo ecológico dos recursos 

naturais, mas também, à conscientização social e política em relação à soberania alimentar 

no campo e na cidade. A eficácia do caminho agroecológico depende da agricultura 

sustentável que vise à autonomia dos sujeitos, intimamente ligada ao modo de vida 

camponesa.  
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Nos trabalhos de campo é perceptível o interesse a cerca da certificação orgânica, 

bem como o plantio e comercialização agroecológico. Contudo barreiras de  todos os tipos se 

erguem, deixando a família incapacitada de adotar este novo majeno: 

Eu queria plantar orgânico, mas não sei mexer com as coisas direito, não sei fazer 

as calda, se da uma praga eu perigo perder tudo e agrônomo é difícil o que vem e ajuda, 

antigamente tinha os da cooperativa, não receberam mais ai foram embora. (LOTE 2. 

J.A.F,2016). 

Outro fato que leva o campesinato a utilizar insumos químicos ou não adotar uma 

agricultura limpa é a saída dos jovens da família :Por que a senhora não deixa de usar 

veneno? ) Fica muito caro, é somos só eu e meu marido aqui, minha filha casou e meu filho 

foi  embora pra cidade, ai tem que pagar  varias diárias, eu tinha ideia de mexer com morango 

orgânico junto com o filho, mas estava muito difícil aqui e ele quis ir embora. (Ficaria mais fácil 

se seus filhos tivessem permanecido?)Sim, era mais inchada né,  por que orgânico da 

bastante trabalho. (LOTE 2.M.F.,2016). 

O interesse pela agricultura orgânica vem do endividamento das famílias, por não 

conseguirem mais credito para a compra de insumos químicos, outro fator é a saúde, o medo 

de desenvolver doenças como câncer faz com que o camponês opte pela agroecologia: 

(Tem lote agroecológico aqui?)Tem vários, tem um  colega nosso que tem um 

certificado de café já. (Por que essas pessoas fazem a opção de plantar sem veneno?) Olha, 

esse do café ai estava endividado, mas ele trabalhou muitos anos  no café das japonesas ali 

em cima, o café delas orgânico, acho que aprendeu tudo lá, ai no lote não podia comprar as 

coisas, veneno e tudo mais, começou usa orgânico mesmo. Tem  uns conhecido que não usa 

por medo de doença, muita gente fica doente né, é muito mais barato, mas não sei se o risco 

compensa. 

Na fala acima, identificamos estratégias de reprodução do campesinato, para se 

estabelecer e se recriar dentro dos lotes, uma vez que se encontra em uma situação de 

endividamento, opta pela agricultura orgânica, todavia, diferente dos outros, este possuía 

experiências boas anteriores bem como dominava os conhecimentos técnicos a cerca do 

manejo ecológico da agroecologia.  

Quando  na passagem anterior o camponês diz: “mas não sei se o risco compensa” 

ele se mostra amedrontado não só com o fato de não entender ou não saber lidar com os 

problemas advindos da agricultura orgânica, como pragas, fungos e etc, mas também com a 

perda total  ou parcial de suas cultivares, uma vez que toda a manutenção do modo de vida 

de sua família esta ligado a renda obtida da venda de seus produtos. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há duvidas que o camponês é diariamente intoxicado pelo uso de agroquimicos, 

sejam em contato direto na aplicação  nas lavouras, seja consumindo produtos comprados  

junto ao comercio. Segundo Bombardi (2010, p.6) no período de 1999 a 2009(...) tivemos 

cerca de 62 mil intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola por volta de 5.600 intoxicações 

por ano no país, o que equivale a uma média de 15,5 intoxicações diárias, ou uma a cada 90 

minutos. Esse número se mostra maior  quando levamos em conta as falas acima, pois 

raramente  as vitimas de contaminações recorrem aos postos de saúde e quando recorrem  

os profissionais não reportam as notificações aos órgãos governamentais.  

Vale lembrar que cerca de 1/3 das propriedades camponesas fazem uso dos 

agroquímicos,  as razões pelas quais essa escolha é feita são variadas, como visto a 

anteriormente,  mesmo os  programas de integração e capacitação orgânicas enfrentam 

dificuldades enormes para a implementação de um manejo limpo e ecológico, vai desde a 

resistência do camponês a dificuldades com as propriedades no entorno dos lotes. 

E por fim, cabe aos pesquisadores, órgãos governamentais tanto identificarem este 

problema que assola não só os camponeses, quanto trazer maiores politicas que resolvam os 

problemas, mesmo com dados defasados. É possível sim identificar uma silenciosa epidemia 

de intoxicação e morte, não só dos camponeses, mas de toda uma sociedade marginalizada, 

uma vez que apenas quem tem um alto poder aquisitivo pode ter acesso indiscriminado  a 

alimentos orgânicos, o restante da população tem seu destino contaminado pelo consumo 

excessivo de agrotóxicos nos alimentos.  
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