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UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NÃO REGISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO EM ASSENTAMENTO DO MST NOS
MUNICÍPIOS DE LAGOA GRANDE-PE E SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE NO ANO DE 2007.
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Resumo
-.

Todo agrotóxico só deve ser empregado nas culturas para as quais foi registrado. Os ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), da Saúde e do Meio Ambiente só concedem o registro de um agrotóxico quando relatórios
técnicos comprovam o controle da praga ou doença, a segurança para o alimento, a saúde do trabalhador e a não agressão
ambienta!. O estudo objetivou identificar os tipos de agrotóxicos aplicados nas culturas implantadas em lotes de 183
famílias de assentados do MST nos municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista-PE, no período de 2006 e
2007, que não são registrados no MAPA para as referidas culturas. Foi identificado o uso de 25 tipos de produtos,
registrados ou não pelo MAPA, nos cultivos do maracujá, uva, melancia, feijão, cebola, milho, pimentão, abóbora e
pinha. O feijoeiro foi a cultura que recebeu o maior número de produtos registrados no MAPA (64,7%), seguido da
melancia e da cebola, com 60% e 57%, respectivamente. No maracujazeiro apenas 9% dos produtos aplicados eram
registrados para a cultura. Todos os produtos empregados nas culturas da pinheira e do pimentão não possuem registro no
MAPA. A classe toxicológica 11predominou na pesquisa com 38% dos produtos. Nesse estudo, a maioria dos assentados
é do sexo masculino (87%), faixa etária entre 31 e 45 anos (41%) e escolaridade de até no máximo a 4" série do ensino

Fundamental I (64,5%); os analfabetos são 18,15% desses trabalhadores. Conclui-se que todas as culturas receberam pelo
menos um agrotóxico não registrado pelo MAPA, sendo evidente nesses assentamentos, a falta de preparo técnico para o
manejo desses produtos, aplicados por trabalhadores que detêm em sua maioria grau de escolaridade inapropriado para a
manipulação dos mesmos.
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