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RESUMO  

 

A presente pesquisa se propôs a realizar uma investigação sobre a atividade 
agrícola no Projeto de Irrigação de Mandacaru no Município de Juazeiro-BA, 
tomando como base a ferramenta ISO14001- Sistema de Gestão Ambiental 
enfatizando seus conceitos, legislação e desenvolvimento dentro do processo 
de Gestão Ambiental Rural, com enfoque na mitigação dos problemas 
ambientais aliados a agricultura, buscou-se reunir conhecimentos capazes de 
subsidiar a construção do Plano de Gestão Ambiental uma vez que a 
agricultura irrigada é o setor mais importante da economia local e para a 
sustentação da posição competitiva da agricultura nacional e internacional. 
Entende-se que o modelo convencional agrícola tem se mostrado 
insustentável, principalmente pela ótica ambiental, requerendo uma nova 
postura de entendimento das relações homem-natureza. O desenvolvimento da 
pesquisa se deu em etapas: análise documental da gestão do Projeto de 
Agricultura Irrigada Mandacaru, entrevista semiestruturada com um 
representante legal da gestão do Distrito e aplicação do questionário junto com 
os agricultores, a fim de entender o processo da gestão agrícola, da qual se 
extraiu que o DIMAND preconiza por uma gestão precedida de aspectos 
ambientais, ainda que timidamente e houve a identificação do apoio técnico no 
processo produtivo com características de preocupação ambiental através das 
orientações agrícolas que dizem respeito à segurança do trabalhador rural e 
pela destinação correta das embalagens rígidas dos agrotóxicos, todavia 
percebem-se falhas no processo devido à ausência de diretrizes técnicas 
voltadas a questão ambiental. Obteve-se também um diagnóstico da percepção 
ambiental dos agricultores onde se constatou que são desprovidos de 
conhecimento legislativo a cerca da atividade agrícola e do meio ambiente. 
Desta maneira é fundamental disseminar a importância da conservação 
ambiental junto aos agricultores do Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru 
para garantir a permanência desses atores no cenário de pólo agrícola irrigável 
em que se encontram inseridos. 
 
Palavras- chave: Gestão. Agricultores. Juazeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to conduct an investigation on agricultural activity in the 
Mandacaru Irrigation Project in Juazeiro-BA, based on the ISO14001-
Environmental Management System tool emphasizing its concepts, legislation 
and development within the Management process. Rural Environment, focusing 
on the mitigation of environmental problems allied to agriculture, seeks to 
gather knowledge capable of subsidizing the construction of the Environmental 
Management Plan since irrigated agriculture is the most important sector of the 
local economy and to sustain its competitive position. Of national and 
international agriculture. It is understood that the conventional agricultural 
model has been shown to be unsustainable, mainly from the environmental 
point of view, requiring a new posture of understanding man-nature relations. 
The development of the research took place in stages: documentary analysis of 
the management of the Mandacaru Irrigated Agriculture Project, semi-structured 
interview with a legal representative of the District management and application 
of the questionnaire with the farmers, in order to understand the process of 
agricultural management, It was extracted that DIMAND advocates for a 
management preceded by environmental aspects, albeit timidly and there was 
the identification of technical support in the production process with 
characteristics of environmental concern through the agricultural guidelines that 
concern the safety of the rural worker and the correct destination of rigid 
packaging of pesticides, however, failures are noted in the process due to the 
absence of technical guidelines for environmental issues. It was also obtained a 
diagnosis of the environmental perception of the farmers where it was found 
that they are without legislative knowledge about the agricultural activity and the 
environment. Thus, it is essential to disseminate the importance of 
environmental conservation to the farmers of the Mandacaru Irrigated 
Agriculture Project to ensure the permanence of these actors in the scenario of 
irrigable agricultural pole in which they are inserted. 
 
 
Keywords: Management. Farmers.  Juazeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura pode ser considerada como uma das atividades mais antigas 

realizadas pelo homem. É da agricultura que o homem retira o alimento que fornece 

a base para a consolidação de suas atividades, inclusive daquelas relacionadas ao 

trabalho. Sendo uma atividade fundamental para a sobrevivência humana, todavia 

seu maior interesse é na produtividade e rentabilidade que a atividade irá 

proporcionar, no entanto, considerando aspectos de saúde, segurança e meio 

ambiente não são levados em consideração a potencialização do impacto ambiental 

(CASSOL, 2014). 

O avanço do modelo de agricultura convencional tem se mostrado 

insustentável, sobretudo do ponto de vista ambiental pois esta, leva em 

consideração a maximização da produção e do lucro surgindo assim a preocupação 

em elaborar medidas que sejam incorporadas no setor agrícola aplicáveis ao modo 

de gerenciamento desta atividade. 

As questões ambientais se tornaram um novo e complexo desafio para a 

sociedade moderna; deste modo busca-se um novo modelo de agricultura sem que 

haja o comprometimento dos elementos da cadeia deste processo. E este novo 

modelo pressupõe o aumento da produtividade dos sistemas agrícolas, a produção 

de alimentos de boa qualidade, maiores ganhos financeiros, redução de insumos 

agrícolas, baixa dependência tecnológica, o uso sustentável dos recursos naturais e 

o mínimo de impactos adversos ao meio ambiente. Logo, temos um modelo agrícola 

baseado nos preceitos de desenvolvimento sustentável de acordo com a Declaração 

sobre Ambiente Humano gerado a partir da Conferência das Nações Unidas, 

realizada em 1972, na cidade de Estocolmo.  

A conservação do ambiente é elemento integrante do processo de 

desenvolvimento sustentável. Tal processo tem na sociedade um alto grau de 

incerteza relacionada aos atores, dependendo diretamente da comunidade para 

iniciar e dar continuidade. 

De acordo com Relatório Brundtland a definição para o desenvolvimento 

sustentável é: 
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O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 
as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 
econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, 
um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais. (Brundtland, 1987)  
 

O impacto de uma atividade/operação sobre o meio ambiente é uma 

mudança de uma situação ambiental existente, ou de equilíbrio, causada por esta 

atividade, onde os componentes ambientais (água, solo, fauna, flora, ecossistemas 

especiais, saúde ambiental) poderão ser afetados, o impacto ambiental é 

considerado antropogênico, ou seja, provocado pelo homem. No meio rural pode-se 

elencar inúmeros impactos tais como: erosão, perda da biodiversidade, geração de 

resíduos perigosos, poluição do solo, poluição atmosférica e da água, 

desmatamento, práticas agropecuárias predatórias, o extrativismo vegetal entre 

muitos outros. Todavia, no meio urbano também há outros impactos sobre o meio 

ambiente entre eles: problemas como falta de áreas verdes, poluição generalizada 

do ar e do solo, com o excesso de gases poluentes e a falta de saneamento básico. 

O espaço rural constitui-se em uma área estratégica para o desenvolvimento 

sustentável, uma vez que contribui para garantir segurança alimentar à população, 

emprego, renda e condições de vida a inúmeras famílias. Sendo a agricultura 

irrigada no Submédio São Francisco, iniciada pouco antes do início da década de 

70, o cerne do desenvolvimento econômico local, com produção de frutas durante 

todo o ano para os mercados nacional e internacional. 

Os perímetros irrigados são áreas extensas que permitem o 

desenvolvimento e o plantio de diversas culturas uma vez que envolve o uso dos 

recursos naturais causando diversos impactos tais como desmatamento, redução da 

fertilidade natural, erosão, poluição dos corpos hídricos, degradação do solo, 

redução do bioma, geração de resíduos perigosos, sendo assim há diversos 

elementos na cadeia do processo agrícola que precisam ser considerados e 

alinhados às práticas de sustentabilidade. 

A agricultura é uma atividade econômica que interfere diretamente no meio 

ambiente, portanto é uma atividade que necessita de gestão ambiental para 

promover a conciliação entre o uso dos recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico, sem que a natureza seja prejudicada. Barbieri (2007) define gestão 

ambiental como, as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais 
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como planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com 

o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, reduzindo ou eliminando 

os danos ou problema causados pelas ações humanas. 

Entende-se que a gestão ambiental tem se mostrado como uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento sustentável para as organizações agrícolas, e 

essas preocupações ambientais têm acarretado mudanças positivas no 

gerenciamento das atividades da agricultura. Segundo Palhares (2007), para a 

implantação de Sistemas de Gestão Ambiental no meio rural, são imprescindíveis 

oito formas de conhecimento: dos recursos naturais e de como esses interagem com 

a produção; dos conceitos fundamentais das ciências ambientais; dos resíduos 

gerados; da legislação ambiental pertinente; de soluções para tratamento de 

resíduos; da economia e ambiental; de metodologias de monitoramento e de outras 

atividades passíveis de interação com a produção. 

A Norma Internacional de Gestão Ambiental ISO 14001, é uma ferramenta 

crucial para administração do aumento de produtividade industrial, agrícola, novas 

tecnologias e de extração e recomposição ambiental. Através do presente trabalho 

propõe-se apresentar a Gestão para mudar atitudes e posturas individuais tanto na 

redução de não conformidades, acidentes ambientais, avaliação de desempenho na 

comunicação dentro do empreendimento. 

A implantação desta normativa permitirá o controle adequado dos processos 

produtivos da organização bem como o estabelecimento de novas atitudes dos 

trabalhadores, permitindo benefícios para a população interna e do entorno da 

propriedade, dos recursos naturais, o que significa um ganho quanto à saúde 

ambiental. 

Desta forma, para este trabalho, realizou-se uma observação detalhada e 

holística do Projeto de Agricultura Irrigada de Mandacaru localizado no Municipio de 

Juazeiro-BA, para avaliação dos aspectos ambientais, práticas desenvolvidas, 

apuração do nível de percepção ambiental, investigação sobre os agrotóxicos entre 

outros a fim de reconhecer as áreas mais sensíveis e traçar um plano que possa 

contribuir de maneira significativa com o manejo da atividade agrícola. Uma vez que 

a identificação das vulnerabilidades nestas áreas rurais auxilia a encontrar soluções 

de mitigação de impacto além de ações de remediação das áreas degradadas e a 

aumentar a qualidade de vida do agricultor e dos demais entes envolvidos nesta 

cadeia produtiva. 
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Neste sentido, enaltecendo o rural, tem-se o objetivo de contribuir para a 

minimização dos impactos, dos rejeitos, dos resíduos dos processos, de melhor 

qualificar o processo para que os resultados sejam eles de uma empresa, de uma 

agroindústria, ou de uma unidade de produção agrícola, sejam mais positivos do 

ponto de vista ambiental. 

2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

A presente pesquisa propôs-se realizar uma investigação sobre a atividade 

agrícola no Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru, pertencente ao Município de 

Juazeiro-BA. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar a área dos lotes do Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru. 

 Observar o modelo atual da Gestão da atividade de agricultura adotada no 

Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru. 

 Detectar os impactos ambientais oriundos das práticas dos agricultores do 

Projeto de Agricultura Irrigada de Mandacaru. 

 Avaliar o nível de conhecimento em relação à legislação, normas ambientais e 

manipulação dos defensivos por agricultores e técnicos agrícolas do Projeto 

de Agricultura Irrigada Mandacaru. 

 Elaborar o PGA (Plano de Gestão Ambiental) para o Projeto de Agricultura 

Irrigada Mandacaru. 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Agricultura Irrigada de Mandacaru foi concebido no ano de 

1972, sendo implantado no seguinte e se constitui no cenário de desenvolvimento 
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rural, um importante projeto agrícola com uma área irrigável total 450 ha para a 

região do Submédio do São Francisco situado na cidade de Juazeiro-BA. 

 Sendo o primeiro Projeto de Agricultura Irrigada criado no Municipio de 

Juazeiro- BA composto por famílias oriundas de vários lugares do Brasil, que 

encontraram na região, terra fértil para o plantio, a oportunidade de melhoria de vida 

e a execução da agricultura irrigada que trazia como principal objetivo garantir o 

desenvolvimento territorial rural dos pequenos produtores, além de minimizar os 

problemas referentes às secas no semiárido nordestino.  

Assim a agricultura irrigada é uma das atividades mais expressivas da 

economia local e tem posição de destaque no cenário de produção agrícola nacional 

e internacional, sendo necessário o desenvolvimento de um novo modelo de práticas 

agrícolas visando à sustentabilidade.  

É fundamental elaborar um diagnóstico junto ao Distrito, relativo aos 

aspectos ambientais tais como: padrão de consumo, conservação dos habitats, 

geração de resíduos, práticas agrícolas, conservação dos recursos naturais, entre 

outros a fim de aferir dados que subsidiem a tomada de decisões para a melhoria da 

atividade de agricultura desenvolvida no perímetro irrigado com o objetivo de 

estabelecer e reforçar práticas e procedimentos com vistas à mitigação dos impactos 

ambientais resultantes do desenvolvimento dos processos produtivos do campo. 

Nesse contexto vê-se a necessidade de estudar a atividade agrícola 

executada no projeto de irrigação e com base nas fragilidades levantadas 

desenvolver uma ferramenta da gestão ambiental que seria o plano de gestão 

ambiental para o Projeto de Agricultura Irrigada de Mandacaru. Concebida de forma 

a desenvolver, atingir, analisar criticamente e manter uma política ambiental no 

perímetro. 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 GESTÃO AMBIENTAL 

 

De origem do latim “gestìo” significa ato de gerir, gerenciar, administrar. 

Qualquer empreendimento, seja urbano, rural, grande ou pequena, pode e deve 

fazer gestão. Para alcançar os objetivos do empreendimento eficazmente, 

precisamos lançar mão dos recursos humanos e administrativos que temos. Uma 
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vez que o meio ambiente é percebido como processo da natureza e de sociedade. 

Além disso, há outras visões da natureza como elemento compondo parte e também 

como recurso sendo considerado algo para usufruir. 

Sabemos que as dinâmicas de natureza e sociedade têm um espaço 

geográfico social de tempos diversos. A natureza flui em um determinado tempo, e a 

sociedade em outro tempo, que se caracteriza como sendo breve rápido e intenso 

em relação à natureza. Nesse contexto, podemos vislumbrar que a sociedade 

moderna é regida pelo mercado que conduz ao resultado do lucro condicionando o 

permanecimento do empreendimento no mercado, sendo rural ou urbano.  A regra 

do jogo é que o lucro aconteça, a qualquer preço e o preço que temos é o uso 

inadequado da natureza.  A natureza é fundamental para conservação da vida, 

inclusive dos proprietários do empreendimento ou mesmo da matéria prima usada 

no processo produtivo do empreendimento. É com este pensamento de respeito à 

vida que deve ser assimilado para efetivar a gestão ambiental. 

Barbieri (2007) afirma que as primeiras iniciativas relacionadas à gestão 

ambiental foram devidas à percepção do esgotamento de recursos naturais, 

especificamente a escassez de madeira que era matéria prima básica para a 

construção de residências, móveis, estruturas em geral, ferramentas, utensílios e 

combustível, e a exploração eram em demasia desde os primórdios da história. 

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um arranjo desenvolvido para 

amparar as organizações, independentemente de tipo ou porte, a planejar com 

solidez ações, trabalhar a prevenção e controlar impactos significativos sobre o meio 

ambiente, gerenciamento de riscos e melhoria continua para uma qualidade 

ambiental e aumento da produtividade. E também para avaliação e monitoramento 

dos requisitos legais, que seriam a legislação aplicável vigente no empreendimento. 

O princípio de um SGA é o ciclo Planejar, Executar, Verificar e Agir que 

possibilita às organizações a busca da melhoria contínua de seu sistema de gestão, 

conforme apresentado na Figura 1 abaixo: 
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Figura 1- Representação do ciclo da melhoria contínua (PDCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual Comparativo ISO 14001/2004 e ISO 14001/2015-FIEP. 

 

O Ciclo PDCA como mencionado anteriormente é composto pelas quatro 

ações:  

 Planejar (plan): estabelecer objetivos e processos necessários para 

atingir os resultados, com base na política da organização. 

 Executar (do): implementar o que foi planejado. 

 Verificar (check): monitorar e medir os processos em conformidade 

com a política, incluindo objetivos, metas, requisitos legais e 

compromissos assumidos pela organização. 

 Agir (action): executar ações necessárias para melhorar continuamente 

o desempenho do sistema de gestão, podendo atuar sobre o 

planejamento e, em consequência, sobre outros passos do ciclo. 

 

Segundo Barbieri (2007) a gestão ambiental em empresas pode apresentar 

abordagens distintas. Sendo elas: 

 Controle da poluição: postura reativa; ação corretiva; agregação de custos; 

práticas ambientais; atender aos requisitos e restrição à poluição. 

 Prevenção da poluição: postura reativa e proativa; ação corretiva e 

preventiva; pretensão na redução de custos; eficiência no consumo de 

insumos; uso de tecnologias mais limpas; restrição de áreas. 
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 Abordagem estratégica: postura reativa e proativa; ações corretiva, preventiva 

e preditiva; vantagem competitiva; uso eficiente dos insumos; 

 Uso de tecnologias energéticas menos degradantes disseminada na 

organização. 

4.2 ISO 14001  

 

De acordo com a ABNT NBR ISO 14001:2004 a Ferramenta ISO 14001 é 

uma norma internacional, que define requisitos para execução de um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) nas organizações. A Organização Internacional de 

Normalização (ISO, International Organization for Standardization) reúne 

organizações de normalização de mais de 100 países a nível mundial, onde o Brasil 

é representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Segundo a ABNT NBR ISO 14000 a série ISO 14000 é composta por 

modelos internacionais conhecidos para gestão (14001, 14004), auditoria (14010, 

14011 e 14012), rotulagem (14020, 14021 e 14024), avaliação de desempenho 

ambiental (14031) e análise de ciclo de vida (14040). A parte da ISO responsável 

pela série ISO 14000 é o Comitê Técnico 207, chamado ISO/TC207 e seu correlato 

no Brasil é o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental, o CB-38. 

A ISO 14001:2015 é o novo paradigma deste século para estabelecer e 

operar melhores práticas a serem adotadas quando se decide implantar um Sistema 

da Gestão Ambiental de uma empresa (SCHERER, 2006). Sendo um modelo 

reconhecido em todo o mundo, que concede procedimentos operacionais e de 

monitoramento devidamente planejado assim como ações de promoção de melhoria 

do desempenho ambiental e de condutas para a prevenção da poluição gerada, 

realização de seus produtos e serviços. A aplicação da ISO 14001 não significa que 

os problemas de natureza ambiental de um local foram totalmente sanados, mas 

indica diretrizes básicas para a implementação de um SGA, que constituirá um plano 

estruturado, com o intuito de melhoria contínua em relação ao meio ambiente 

(ALBERTON & COSTA Jr. 2007). 

Um dos grandes empenhos da agricultura intensiva em termos da busca da 

sustentabilidade é advindo dos movimentos que tendem para a certificação da 

qualidade do produto e do processo produtivo. O momento atual concorre para a 
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emergência desses movimentos e ilustram perspectivas favoráveis para a 

sustentabilidade agrícola no futuro. 

4.3 OS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL E OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE 

MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O SGA se apresenta como um conjunto de políticas que aborda os 

elementos sociais, produtivos, econômico e técnico, podendo ser implantado em 

diferentes organizações, para servir de norte para execução do papel consciente de 

empresário no que tange a conservação dos recursos naturais e mitigação dos 

impactos, fundamentado pelas legislações ambientais (NASCIMENTO, 2012).  

O Sistema de Gestão Ambiental pode ser entendido como um arranjo 

padronizado que gerenciar as atividades que prejudiquem o meio ambiente, e que 

prime pela incorporação de procedimentos e processos, englobando treinamento, 

acompanhamento e registros. Tais atividades envolvem pessoas, instrumentos e 

medidas com o objetivo de obtenção de informações para gerenciamento e tomada 

de decisão no que tange as problemáticas ambientais (Ávila e Paiva, 2006). Um 

modelo de Gestão Ambiental adequado propiciará a junção dos objetivos e 

estratégias da organização com as decisões ambientais, resultando em diminuição 

dos impactos, o que promove a preservação ambiental. 

Segundo Maimon (1996), pesquisas revelam que medidas de gestão 

ambiental alteram a imagem da empresa para fins institucionais, e estão se 

constituindo cada vez mais como prioridades em suas etapas futuras de gestão 

empresarial e de investimentos financeiros nas empresas brasileiras. Vale ressaltar 

que os objetivos estratégicos da gestão ambiental para as empresas devem 

culminar em vantagens para todos os envolvidos: homem, natureza, economia 

dentre outros. 

Dessa forma, o Sistema de Gestão atua como elemento que identifica os 

impactos ambientais relevantes e estabelece procedimentos e práticas para 

monitoramento e minimização. É através da norma ISO (International Organization 

for Standardization) 14000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

que acontece a regulamentação dos procedimentos padrões necessários para a 

operação do Sistema de Gestão Ambiental. 
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 A norma busca auxiliar organizações no levantamento e gerenciamento dos 

impactos ambientais da produção, assim as ações deste regulamento são 

destinadas a diminuir os riscos ambientais passando então, a compor o processo 

normal de gestão empresarial. 

Um dos principais objetivos da norma ISO 14001 é a melhoria contínua dos 

processos e produtos da organização. Os produtos de uma empresa exigem a 

produção de medidores do sucesso do processo/operacional também 

estratégico/gerencial, pois compreende uma maior sapiência ambiental, uma vez 

que ressaltam não somente as técnicas de organização além de questões 

primordiais. 

Pela norma NBR ISO 14001, um SGA requer que a organização: 

 Estabeleça uma política ambiental apropriada; 

 Descubra os aspectos ambientais decorrentes de suas atividades, 
produtos e serviços passados, existentes ou planejados, para 
determinar os impactos ambientais significativos; 

 Identifique os requisitos legais aplicáveis e outros subscritos; 

 Determine prioridades e estabeleça objetivos e metas ambientais 
apropriadas; 

 Facilite as atividades de planejamento, controle, monitoramento, ação 
preventiva e corretiva, auditoria e análise, para assegurar que a política 
seja obedecida e que o SGA permaneça apropriado; 

 Seja capaz de adaptar-se às mudanças de circunstâncias. (ISO 14001, 
2004, pág.17) 

 

O processo de implantação do SGA em um empreendimento é precedido da 

elaboração da política ambiental, posteriormente pela origem, organização, depois 

para operação e monitoramento e finalmente avaliação do sistema (TIBOR; 

FELDMAN, 1996). 

O desenvolvimento das atividades econômicas em qualquer âmbito geram 

diversos impactos ao meio ambiente, provocando danos de diferentes nuances. É 

recomendado um trabalho ambiental, advindo da esfera pública no sentido de: guiar, 

retificar, fiscalizar, seguindo as leis e Normas. 

A política ambiental pode ser definida como uma declaração da organização 

mostrando seus propósitos e princípios referentes a seu desempenho ambiental, 

que regula um sistema para práticas e definição de fitos ambientais (ABNT, 2004).  

Cajazeira (1997) e Tibor (1996) apontam que qualquer conteúdo da política 

de uma organização, a ISO 14001 roga que: 

 Seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais das 
atividades, produtos e serviços da organização; 

 Inclua compromisso com melhorias contínuas; 
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 Inclua compromisso em cumprir a legislação, as regulamentações e 
outras exigências relevantes às quais a organização esteja submetida; 

 Forneça um quadro contextual de trabalho para fixar e reavaliar os 
objetivos e alvos ambientais; 

 Seja documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os 
empregados; 

 Esteja disponível ao público. (ISO 14001, 2004, pág.10) 
 
 

Para produzir o planejamento, a organização precisa determinar os 

procedimentos que viabilizem a avaliação, o monitoramento e auxilie os aspectos 

ambientais da empresa, enaltecendo o cumprimento do direito ambiental, uso 

pertinente de matérias-primas e insumos, saúde e segurança dos colaboradores e 

mitigação de danos ambientais.  

A efetivação e organização dos processos são fundamentais, pois visam 

verificar e melhorar as atividades operacionais iminentes no que tange a questão 

ambiental. Sendo os produtos e serviços da organização, os elementos que devem 

ser vistos na implantação.  

Nesta etapa, devem ser definidas estruturas e responsabilidades para 

integrar os diversos elementos do SGA, além de documentar e comunicar as 

funções, responsabilidades e autoridades para operacionalização do SGA e por 

ultimo prover os recursos necessários (humanos tecnológicos e materiais). 

Após a implementação, vem à etapa da verificação no qual o 

empreendimento define as regras para monitorar e medir, com periodicidade, as 

características principais de suas operações e atividades que possam afetar o meio 

ambiente. Incluindo o registro de informações para monitorar o funcionamento, 

controles operacionais e a conformidade com objetivos e metas ambientais da 

organização. 

E por fim a analise critica última etapa do Sistema de Gestão ambiental 

sendo primordial para garantia de implantação da melhoria contínua; é o momento 

em que é revisto as ações positivas e negativas, e pode-se refletir na tomada de 

decisões sustentáveis. 

Para Palhares (2007), para implantação do sistema de gestão ambiental no 

espaço rural, é necessário ter conhecimento de oito indicativos são eles: os recursos 

naturais e a relação com a produção; os conceitos básicos das ciências ambientais; 

resíduos gerados; a legislação ambiental; o gerenciamento dos resíduos; e a 

economia e ambiental; de metodos de monitoramento e de outras ações que 

interagem com a produção.  
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Al-Hasan (2002) aponta a abordagem do benchmarking como maneira 

possível para a gestão ambiental em espaços rurais que consiste em estudar as 

práticas que deram resultados positivos, adotando-as e melhorando seus pontos 

críticos. Todavia, é necessário, considerar a especificidade do local e a variabilidade 

vista no meio rural. Nesse sentido, é crucial adotar alternativas que possibilitem a 

gestão ambiental rural segundo a característica de cada espaço, com metodologias 

participativas na elaboração de sistemas de gestão ambiental, que permitia o 

protagonismo dos diversos atores locais e auxiliem para um desenvolvimento local 

sustentável.  

4.4 GESTÃO AMBIENTAL RURAL BRASILEIRA 

 

Em meados da década de 80, as primeiras manifestações de organização 

dos processos ambientais começam a tomar forma no Brasil, passando assim a 

compor o mundo acadêmico. De acordo com Silva (2007) as questões ambientais 

foram instituídas por meio da instituição da Política Nacional do Meio Ambiente 

PNMA, em 1981, que estrutura o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, 

que é composto pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA e também 

pelos Órgãos de licenciamento ambiental nas esferas federal, estadual e municipal e 

pelos Órgãos de fiscalização e monitoramento ambiental em todas as esferas de 

poder do Estado. Foi de extrema importância à instituição legal das leis ambientais 

com o intuito de preservar o meio ambiente uma vez que há uma indução do capital 

que impõe a gerência do ambiente e dos recursos para o processo de produção.  

A relação direta entre geração de impacto ambiental e sistemas de gestão 

ambiental permeia inúmeras indagações: Quais são os impactos de 

empreendimento? Quais são os rejeitos? Os efluentes? Os gases? Tais impactos 

agridem a natureza? Agridem a sociedade? Em que grau? A ação de pensar o 

impacto ambiental diante de qualquer atividade nasce dos fundamentos da gestão 

ambiental com o surgimento da PNMA, que originou o formato dos sistemas de 

gestão ambiental.  

A proposta de administrar determinado empreendimento através de um SGA 

tem como intenção que o empreendedor vai optar pelas alternativas disponíveis do 

ponto de vista ambiental, sendo propriedade rural ou industrial ou comercial. A 

impressão é de que o pequeno produtor rural é prejudicado nesse processo, e que o 
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sistema de gestão ambiental seja viável apenas para grandes empreendimentos. 

Todavia, não é verdade, o principio da gestão e planejamento ambiental preconiza 

que é necessário organizar o processo independentemente do tamanho 

empreendimento. 

Em 2012 houve reestruturação da legislação do Código Florestal Brasileiro e 

isso significou uma mudança radical para os espaços rurais, uma vez que é um 

instrumento de preservação ambiental instituído há várias décadas no país e de 

referência internacional, mas apenas recentemente o Código tornou-se visível para o 

legislativo, por conta do aumento dos debates a cerca desta temática de 

sustentabilidade e conservação ambiental e da pressão internacional e também pela 

situação dos imóveis rurais que em sua maioria se encontravam ilegais havendo 

uma pressão forte advinda dos setores da agricultura, movimentos sociais e ONGs; 

levando em uma revisão da legislação já que era conflituosa devido aos interesses 

divergentes dos atores envolvidos, apresentando-se na forma da atual proposta da 

Lei n. 12.651/2012. Onde houve à instrumentalização de uma ferramenta que 

permitisse a implantação da nova lei. Este instrumento é o Cadastro Ambiental Rural 

CAR, que reúne as informações ambientais das Áreas de Preservação Permanentes 

APPs, áreas de Reserva Legal RL, florestas e remanescentes de vegetação nativa, 

incluindo Áreas de Uso Restrito e Áreas Consolidadas dos imóveis rurais, 

fornecendo assim um banco de dados muito importante para análise e planejamento 

ambiental dos imóveis rurais. 

Seguindo entendimento de Pombo e Magrini (2008), as normas da família 

ISO 14000 fornecem orientações técnicas benéficas tanto economicamente e 

ambiental, por exemplo, a redução do uso de recursos energéticos, matéria-prima, 

eficácia dos processos, a minimização de resíduos e custos, e, contudo uma 

melhoria significativa do sistema de gerenciamento do empreendimento. 

4.5 A PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO RURAL 

 

A poluição é consequência inexorável da existência humana, tendo se 

agravado com a urbanização e a industrialização da sociedade. A Preocupação com 

a maior redução do impacto de suas ações deve estar presente no dia-a-dia das 

indústrias, de modo que a sua sobrevivência e a de seu público-alvo sejam 

garantidas.  
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De acordo com Rolim (2003), as questões relativas ao meio ambiente 

tornaram-se um importante e complexo desafio para a sociedade. Essa preocupação 

geral advém da verificação que não há condições de sobrevivência no planeta sem 

os recursos naturais: ar, solo, água e que a conservação ambiental é necessária 

para a existência do homem na terra. 

Para onde vai o lixo produzido? O que fazer para colaborar com a 

preservação do meio ambiente? A água é um recurso infinito? Que ações evitam o 

aquecimento global? Como cuidar do planeta? São muitas questões que refletem a 

problemática ambiental de uma sociedade onde o meio ambiente é usado como 

objeto, no qual se usa determinado recurso de maneira inadequada e não é 

agregado o cuidado com este recurso no quesito de preservação. Há uma idéia de 

que os recursos são infinitos, que teremos água sempre, solos férteis, ar puro, 

todavia a realidade é que a cada minuto estamos perdendo uma grande massa 

desses recursos e em muitos casos não poderemos sequer recuperá-los. 

O consumismo exacerbado incentivado pelo capitalismo, e potencializado 

após a globalização, somado ao crescimento populacional representam uma 

ameaça global para o meio ambiente. São milhões de pessoas, sendo 

bombardeadas de anúncios de compra de produtos e muitos perderam a 

racionalidade do ato de comprar transferindo o ideal de felicidade para o patamar de 

adquirir bens. Este ciclo nos dá a sensação de que precisamos de tal produto e o 

que temos já não nos serve mais ou está ultrapassado, nos levando a consumir em 

demasia e contribuir consideravelmente para a geração de resíduos e uso de 

recursos naturais como matéria prima para produzir objetos que se tornam obsoletos 

com o piscar de olhos.  

No meio urbano e no meio rural há uma diferença entre outros adquiridos 

nessa massificação de consumo, todavia há impactos significativos relativos ao meio 

ambiente em ambos os espaços. O homem do campo mesmo possuindo acesso 

mais restrito à mídia, podendo se abster um pouco dessa influência do mercado 

consumidor de bens, é alvo das empresas de produtos agrícolas através de 

representantes que realizam visitas oferecendo fertilizantes, adubos, entre outros 

químicos, sempre com o viés de tornar a lavoura o mais produtiva possível.  

Woortman (1990) tenta desmistificar a idéia de que o homem do campo não 

entende, não sabe, e degrada fortemente o meio ambiente pela sua ignorância. O 

cerne da questão está em como o homem do campo virou produto do sistema 
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econômico capitalista e como a visão do camponês o prejudica no que se refere ao 

quesito ambiental. É necessária a participação das pessoas na formulação de 

planos e políticas governamentais, especialmente em nível local, uma vez que os 

problemas vão de uma escala local para o global. É nos espaços em que vivemos 

que podemos exercitar nosso hábito ambiental: consumir menos água, energia, 

reciclar o lixo, exercer o direito de cidadão através da fiscalização do cumprimento 

das leis ambientais, formando a consciência da importância de manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Harmonizar o meio ambiente com desenvolvimento quer dizer ponderar os 

problemas ambientais dentro de um processo de planejamento constante, 

contemplando ambas as exigências e considerando as suas inter-relações 

particulares nas varias nuances sociocultural, político, econômico e ecológico, de 

tempo/espaço. Assim, a política ambiental não deve erigir-se em obstáculo ao 

desenvolvimento, mas sim em instrumentos, ao facultar a gestão racional dos 

recursos naturais, os quais formam a sua base material (MILARÉ, 2007). 

Os grandes problemas ambientais iniciaram-se com a Revolução Industrial, 

desde então, o uso em larga escala de todos os recursos naturais e, 

consequentemente, elevados impactos ao meio ambiente. O modo industrial 

introduziu um elemento novo, o processo de desnaturalização do espaço terrestre, 

compondo um cenário de concentração de capitais, de força de trabalho, de 

técnicas, de máquinas e de matérias-primas; a indústria instala-se produzindo 

grandes impactos: destrói ou redefine o meio rural, produz ou amplia aglomerações 

urbanas de todo o tipo, modifica drasticamente as formas de apropriação dos 

recursos naturais.  

Por se tratar de um despertar para uma nova consciência sustentável, as 

pessoas designam seus conceitos através da influência de uma mídia industrializada 

e capitalista que busca desviar o foco poluidor para um grupo mais fragilizado, que 

não tenha tanto acesso aos veículos de comunicação e por fim, não vão emergir 

para protestar o stigma de degradante. Assim, deixa-se de observar as grandes 

catástrofes ambientais dos ambientes antropizada para apontar na direção apenas 

dos danos causados pela agricultura e pecuária, e, como a massa por um conjunto 

de fatores sociais deficientes não estão empoderados a formar suas próprias ideias, 

as manobras são instaladas com vigor. 
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O âmago da questão está na responsabilidade de cada individuo do planeta 

terra em relação ao aquecimento global e outros impactos ambientais da sociedade 

atual. O quanto um ser humano impacta através do consumo, hábitos ou idéias. E 

este modo de pensar, de perceber que todos somos autores da degradação que 

ocorre no mundo e como cada vida existente afeta diretamente o planeta. 

4.6 AUSÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL EFETIVA NO MEIO RURAL 

 

Diariamente podemos identificar inúmeros atos de degradação ambiental 

pessoas que jogam lixo nas ruas, nas praias, nos parques, nas cachoeiras, nas 

estradas, simplesmente arremessando para fora o que não lhes serve mais, os 

restos do seu consumo e vão embora como se nada tivesse acontecido, sem se 

preocupar que fim terá o material descartado. Vilela (2009) menciona que com 

relação à grande responsabilidade do Poder Público, quando se trata de mitigar os 

problemas ambientais, não se pode descuidar da importância da função do coletivo 

na preservação do meio. O Estado deve subsidiar os elementos necessários para 

efetivação desse direito, entretanto, é fator preponderante evitar práticas nocivas ao 

meio ambiente por parte da coletividade. O cidadão deve empenhar esforços para 

exercer esse direito fundamental a um ambiente saudável, integrando atos, 

campanhas, projetos, programas ou ações voltadas à proteção do meio ambiente. 

Nessa conjuntura vê-se a necessidade de implantação de uma gestão 

ambiental efetiva, que corrobore para implantar procedimentos técnicos eficientes e 

auxiliem com sustentabilidade nas suas escolhas, hábitos e decisões e que cientes 

desse dever de proteção possa vir auxiliar na fiscalização das atividades que 

coloquem o meio ambiente em risco, sejam elas de que natureza for. Um dilema que 

surge neste cenário é como dar acesso as melhores informações para as pessoas 

que estão na zona rural? Como dotá-los de informações precisas de cuidado e 

conservação ambiental se as políticas públicas, por vezes não chegam a eles? 

Como formar esse indivíduo para abrir-se ao modelo agrícola ou de produção animal 

mais sustentável? Como auxiliar este homem do campo a agredir menos o meio 

ambiente? Será que o bombardeio de informações produz efeito? E se produz, 

porque ainda há práticas de elevado impacto ambiental nas grandes cidades, onde 

se tem amplo acesso à informação? 
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No meio rural, houve um aumento do impacto socioambiental devido à 

incorporação da tecnologia na agricultura, responsável pela promoção do 

desenvolvimento no campo, mas acabou acarretando em diversos problemas como 

a degradação dos bens naturais, o descontrole de pragas, a contaminação dos 

alimentos, intoxicação humana, poluição ambiental e, como conseqüência, exclusão 

social, concentração de renda, êxodo rural e desemprego entre outros. 

Há legislações aplicáveis ao meio ambiente como um todo, incluindo as 

propriedades rurais, uma vez que existem leis com objetivo de conservar os recursos 

naturais. Tais como a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela lei n°. 

6.938 de 1981, que determina os princípios e instrumentos que direcionam a 

preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, atado à qualidade 

de vida e desenvolvimento do país.  

Seguindo o ordenamento jurídico da existência de políticas ambientais 

ressaltam-se outras leis como, a Lei n°. 7.802 de 1989 (alterada pela Lei nº 9.974 de 

2000) que regulamenta o uso de agrotóxicos, que vai da fabricação até a 

comercialização, aplicação, controle e fiscalização. Observando este aspecto do uso 

de agrotóxicos, a lei explicita a obrigatoriedade do receituário agronômico para a 

venda ao consumidor e também determina que as empresas produtoras e 

comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela destinação final das 

embalagens vazias, as quais devem ser submetidas à tríplice lavagem e posterior 

encaminhamento a empresa. Mas para muitos produtores rurais nem uma das 

determinações acima estão claras devido à desinformação e/ou omissão por parte 

de algumas empresas, e como conseqüência operam na ilegalidade e ainda 

corrobora para os agricultores ficarem com as embalagens em casa, reutilizando ou 

descartando incorretamente. Tais atitudes só prejudicam o homem e o meio cada 

vez mais, faz-se necessário que tais empresas produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos se responsabilizem por divulgar nos meios de comunicação de massa, 

como jornais, rádios e TVs, além de suas distribuidoras e revendas, informações a 

respeito do destino das embalagens e todas as implicações que estão envolvidas 

nos agrotóxicos. 

 

.  
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4.7 AGRICULTURA IRRIGADA  

 

A agricultura exprime importante aporte no sistema econômico e social do 

país, especialmente na Região Nordeste.  

No Brasil, há registros de que em 1589 os Jesuítas já praticavam a irrigação 

na antiga fazenda de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro. Até o século XIX, a 

irrigação ainda era realizada sem a utilização de equipamentos específicos, com 

métodos de inundação e de sulcos. Com o início da produção de tubulações e 

estudos específicos da aplicação da água, observou-se um grau de evolução dos 

métodos e sistemas de irrigação.  

Desde o início a agricultura constitui-se uma das principais e importantes 

atividades da economia do país. Destacando-se como exportador mundial de 

diversos produtos tais como: café, açúcar, soja, suco de laranja. A política agrícola 

tem como objetivos básicos o abastecimento do mercado interno, o fornecimento de 

matérias-primas para a indústria, e o ingresso de capitais através das exportações. 

De acordo com o pensamento de Bernardo (1997) os principais benefícios da 

irrigação para agricultura brasileira são: aumentar a produtividades de culturas; 

aumentar o valor da propriedade e o lucro da agricultura; permitir maior eficiência no 

uso de fertilizantes; permitir um programa de cultivo, tratos culturais e colheitas; 

permitir duas ou mais cultivos numa mesma área; permitir e justificar a introdução de 

culturas mais nobres minimizando o risco de investimentos; melhoria nas condições 

econômicas das comunidades rurais; aumentar a demanda de mão-de-obra e fixar o 

homem ao meio rural, evitando o crescimento de favelas nas periferias das cidades. 

A região Nordeste caracteriza-se por ser a região com maior potencial 

agrícola utilizando a técnica de irrigação para produção. Pela figura 02, podemos 

perceber que a Região Nordeste é a que possui maior área em potencial para 

desenvolvimento de Irrigação. 
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Figura 2- Área Irrigada por município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATLAS Irrigação - Uso da Água na Agricultura Irrigada. 2015 

 

A agricultura Irrigada tem como intuito permitir o desenvolvimento territorial 

rural, além de minimizar os problemas referentes às secas nas regiões áridas e 

semiáridas do nordeste Brasileiro. Na década de 60, a SUDENE (Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste) junto à FAO (Food and Agriculture Organization), 

solicita para a região do Submédio, almejando a implantação da agricultura irrigada 

em larga escala. Assim, foi criado o Grupo de Irrigação do São Francisco (GISF) 

que, com ajuda da FAO, que elaborou estudos de viabilidade técnica nos Campos 

Experimentais de Bebedouro e de Mandacaru, em Petrolina e Juazeiro, com as 

perspectivas de que as condições dos solos e da água da região eram capazes de 

garantir o uso destes recursos para fins de irrigação (MALAVASI; QUEIROZ, 2003). 

No ano de 1968 foi formado o Grupo Executivo de Irrigação para o 

Desenvolvimento Agrícola (GEIDA), que se caracterizou como passo primordial para 

a irrigação regional, que tinha como objetivo efetuar o primeiro grande estudo de 

potencial de irrigação para o semiárido, incluindo o Vale do São Francisco (HEINZE, 

2002). Logo, foi identificado que a região era efetivamente capaz ficando 

evidenciado inclusive índices elevados quando comparados a de outras regiões. 

Assim comprovado o potencial para a agricultura irrigada no Vale do São Francisco 
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foram construídos, em 1968, o Projeto Bebedouro, em Petrolina- PE, e o 

Mandacaru, em Juazeiro-BA.  

A partir do acontecimento da implantação do sistema de irrigação houve um 

forte desenvolvimento das agroindústrias no semiárido brasileiro, migrações de 

pessoas em busca de melhores condições de vida e a criação de hospitais, bancos, 

comércio. Os projetos de Irrigação trouxeram a oferta durante todo o ano de frutas 

durante geração de emprego e renda; permitida pelas condições naturais da região 

que são: clima seco e solo favorável à irrigação, calor possibilitam várias safras 

anuais com qualidade nos produtos.  

Os perímetros irrigados foram criados com o propósito de incentivar a 

modernização agrícola no interior das cidades, além de reduzir as agressões 

provocadas pela seca e consequentemente desigualdades sociais. No vale do São 

Francisco encontramos os perímetros Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru, 

Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 44.145 ha ativos, além de outros 

projetos de Pedra Branca, Glória, Rodelas, Manga de Baixo, Apolônio Sales, 

Brígida, Icó-Mandantes e Caraíbas, do complexo Itaparica. E o mais recente projeto 

Salitre.  

4.9 IMPACTOS AMBIENTAIS DA AGRICULTURA  

 

As atividades agrícolas são responsáveis por diversas agressões ao meio 

biótico e físico uma vez que utiliza os recursos naturais da área onde está situada. 

Sendo necessária assim uma avaliação prévia das suas repercussões sobre o meio 

ambiente, em decorrência do manejo de grandes volumes de água, utilização 

intensiva de produtos químicos, inclusive agrotóxicos e até mesmo pelo 

reordenamento dos núcleos urbanos próximos das áreas dos projetos de irrigação. 

Segundo Salassier (2008) existem cincos impactos ambientais que estão 

diretamente ligados à irrigação, principalmente em regiões áridas e semiáridas, 

sendo eles: modificação do meio Ambiente, salinização do solo, contaminação dos 

recursos hídricos, redução da já escassa disponibilidade Hídrica da região e 

problemas de saúde pública. 

A Resolução do Conama 001/86 define a necessidade de elaboração do EIA 

(Estudo de Impacto Ambiental) para obras, barragens, e abertura de canais para 

irrigação e ainda restringe a obrigatoriedade de apresentação deste estudo para 
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projetos agropecuários com área superior a 1000 hectares, exceto em APP (Área de 

Preservação Permanente), sempre em critério do órgão competente. No caso, do 

estado da Bahia seria o IBAMA. 

Sabendo-se que cada uso da terra gera um impacto ambiental especifico. 

Existe um tipo de AIA (Avaliação de Impacto Ambiental) especifico da agricultura 

que deve conter, através da figura 03:  

 

Figura 3-Avaliação de Impactos Ambientais da Agricultura. 

 

 

Fonte: BAHIA (2004). 

Atualmente a agricultura utiliza novas técnicas e equipamentos bem como 

realizando pesquisas agronômicas a fim de avançar ainda mais na tecnologia, e 

ainda emprega inúmeros materiais químicos tais como: agrotóxicos e fertilizantes.  

A prática da aplicação de defensivos agrícolas nas terras agricultáveis detém 

grande parcela de impactos negativos que ocasionam danos ambientais e a saúde 

do homem, pois existe a facilidade de contaminação por substâncias químicas que 

são aplicadas na cultura almejando o aumento da produção. Tais materiais em 

associação, através de diversos processos naturais, com os recursos: o solo, a água 

e o ar, são levados tanto por escoamento superficial, ou pela ocorrência de água da 

chuva ou da irrigação, e também por infiltração e lixiviação contribuindo 

significativamente para a contaminação das águas subterrâneas e superficiais. 

Percebe-se também que o uso destas substâncias gera também 

empobrecimento na biodiversidade da região, motivando o enfraquecimento dos 

sistemas naturais de defesa contra pragas e insetos, e reduzindo fertilidade do solo, 
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pois os defensivos inibem diversos compostos orgânicos presentes no ambiente. A 

substituição da vegetação local para cultivo de outras culturas agrícolas também 

provoca alterações nas características físicas, químicas e biológicas destes locais. 

Os recursos naturais água e solos são os que sofrem agressão direta 

proveniente da degradação das atividades agrícolas. Uma vez que a Água tem a 

capacidade de dissolver muitas substâncias, que lhe conferem características 

peculiares. Esta capacidade faz da água um agente de transporte de substâncias 

dissolvidas e de partículas presentes na massa líquida. Estes contaminantes mudam 

continuamente de posição, atribuindo caráter bastante dinâmico à qualidade da 

água. (SPERLING, 1997). 

Já os solos são sistemas dinâmicos, sujeitos a flutuações de curto prazo, 

tais como variações no conteúdo de água, Ph que indica a acidez, neutralidade ou 

alcalinidade e condições de redox. Apresentam também alterações graduais em 

resposta a mudanças no manejo e nos fatores ambientais. Estas mudanças nas 

propriedades dos solos podem afetar a forma e a biodisponibilidade de metais e 

devem ser levadas em consideração quando da decisão do manejo de solos 

poluídos ou uso dos solos como depósitos de resíduos (lixo urbano, lodo entre 

outros), (ALLOWAY,1990). 

4.9.1 Erosão 

 

A erosão pode ser entendida como um processo tanto originado pelo homem 

quanto naturalmente dependendo do agente, onde as partículas do solo são 

desprendidas e transportadas pelo vento, água e outros. Este processo é composto 

por três fases, onde a primeira corresponde à desagregação: ocorrendo nesta fase o 

impacto sob a superfície do solo; já na segunda fase transporte: é aquele onde as 

partículas já soltas são carregadas e a terceira fase chamada de deposição, onde o 

material se acumula. 

De acordo com Braga (2003), há uma classificação quanto à erosão 

dependendo do agente da ação, assim existe a erosão causada por agentes 

naturais: geológica (lenta e natural), e a erosão acelerada uma consequência das 

ações provocadas pelo homem sobre o solo. 

Um dos principais agravantes oriundos da erosão é a perda da fertilidade do 

solo, podendo chegar à total desertificação se não forem tomadas medidas de 
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conservação. Além disto, permite o arrastamento de partículas de solo aliado com 

defensivos agrícolas, matéria orgânica e nutriente químicos, proporcionando o 

aparecimento do assoreamento bem como poluição de rios e outras fontes de água; 

ainda pode contribuir para a redução do potencial das hidroelétricas, captação de 

água para o abastecimento público entre outros problemas (SBPE, 2006). 

4.9.2 Uso de Agrotóxicos 

 

O agrotóxico foi originado na Alemanha, durante a 2ª Guerra Mundial, na 

década de 40, sendo produzido para funcionar como arma química sendo usado 

posteriormente como defensivo agrícola (FAPEMING, 2004). 

A implantação desses produtos possibilitou o aumento da produtividade 

agrícola, o problema iniciou-se pelo uso desordenado e abusivo que vem causando 

sérios problemas sobre o meio ambiente. Além da poluição das águas, solos, ar, e 

danos a plantas e animais, enumeram-se diversos danos ao homem uma vez que 

estes resíduos podem chegar através da cadeia alimentar e ocasionar danos à 

saúde (GEOCITES, 2006). 

A contaminação ocorre por três tipos de processo: 

Físicos: volatização, lixiviação pela água, erosão e arrastamento pelo 

vento de gotas de pulverização; 

Químicos: Fotodecomposição, absorção, reações químicas entre os 

nutrientes do solo e plantas; 

Microbiológicos: caracteriza-se pela decomposição microbiana (CASLA, 

2006, pág.3). 

Conforme figura 4, podemos perceber que a contaminação ocorre em maior 

escala proveniente de reações devido à aplicação dos agrotóxicos serem aplicados 

sobre as plantas ou diretamente no solo. Após o solo contaminado as quatro formas 

principais de transporte: volatilização deriva lixiviação e escoamento superficial, que 

podem ocasionar a contaminação de rios, lagos e águas subterrâneas (AGENCIA 

RURAL, 2005). 
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Figura 4-Ciclo da contaminação aquática pelo agrotóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: Geocities (http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/agrotoxicos/). 2009. 

 

De acordo com o Decreto nº 98.816 de 11/01/1990, que regulamenta a Lei 

Federal nº 7002 de 1989, que 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, exportação, o 

destino final dos resíduos e embalagens rígidas vazias, o registro, a classificação, o 

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, tem-

se a classificação quanto ao potencial taxológico ao homem e utilização dos 

agrotóxicos, conforme tabela 01. 

 

Tabela 1- Classificação de Toxicológica dos Agrotóxicos 

 

CLASSE I Extremamente Tóxico 

CLASSE II Altamente tóxico 

CLASSE III Medianamente Tóxico 

CLASSE IV Pouco ou Muito Pouco Tóxico 

Fonte: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 2018 

 

Segundo pesquisas realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- ANVISA, cerca de 80% das frutas e saladas consumidas estão contaminados pelos 

agrotóxicos. Sabe-se que existe cerca de 15.000 formulações para 400 agrotóxicos 

diferentes, e dentre elas, no Brasil, mais de 8.000 são utilizadas e regulares.  
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4.9.3 Geração de resíduos perigosos 

 

Na Agricultura podemos observar que é gerado um elevado número de 

resíduos sólidos sendo eles resíduos orgânicos e inorgânicos, podemos citar, por 

exemplo, a embalagem de adubo/fertilizante para o plantio das árvores frutíferas 

(manga e uvas especialmente), resíduos orgânicos (fezes) dos caprinos, 

embalagens de produtos para combater pragas e insetos das plantações entre 

outros. 

A embalagem de agrotóxico é resíduo perigoso, devido ao potencial de 

contaminação ao meio ambiente, conforme classificação prevista na NBR 10.004 da 

ABNT, assim os resíduos são classificados em três classes distintas: classe I 

(perigosos), classe II (não inertes) e classe III (inertes).  

Classe 1 - Resíduos perigosos: Resíduos que apresentam riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição adequada devido ás 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

Classe 2 - Resíduos não- inerte: Resíduos que não apresentam 

periculosidade, porém não são inertes por apresentar em sua natureza química 

propriedades de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

Classe 3 - Resíduos inertes: são aqueles que não têm nenhum de seus 

constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade da água, sendo recicláveis.  

A classificação dos resíduos sólidos tem por finalidade organizar os resíduos 

para deter conhecimento a cerca da fonte geradora deste, bem como identificar a 

periculosidade deste material, a natureza física, o grau de biodegradabilidade e a 

destinação final dos resíduos sólidos, permitindo aplicar com eficiência o tratamento 

mais adequado ao resíduo segundo sua composição, sempre com o intuito de 

proteção ao meio ambiente e ao homem. 

Assim conforme retratada em lei pelo Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 

2002: 

Os estabelecimentos comerciais deverão dispor de instalações adequadas 
para recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas 
pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas respectivas empresas 
titulares do registro, produtoras e comercializadoras, responsáveis pela 
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destinação final dessas embalagens. (Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 
2002. Art. 54. Pág. 35). 

 

Assim o revendedor fica obrigado de indicar os postos de recolhimento na 

nota fiscal e o fabricante de recolher e dar a destinação final ao material. A 

destinação final das embalagens vazias dos agrotóxicos constitui-se um dos maiores 

problemas uma vez que há não é feita a lavagem correta, nem o acondicionamento 

e assim o gerenciamento destes resíduos fica comprometido. É fundamental lavar 

corretamente as embalagens vazias compondo a tríplice lavagem, de acordo com a 

figura 5, contempla-se o procedimento da lavagem adequada: 

 

Figura 5- Tríplice lavagem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                               Fonte: Manual de Agrotóxicos. 2013. http://www.sestr.com.br// 

 

4.9.4 Métodos de Irrigação 

 

Sendo irrigação a forma com que a água é aplicada às culturas, esta pode 

se dar de algumas formas, como por exemplo: superfície, aspersão, localizada e 

subirrigação. Cabe ressaltar que para cada método há dois ou mais sistemas como, 

por exemplo: gotejamento e microaspersão. Sendo assim, vamos analisar alguns 

métodos e sistemas a partir de agora. 
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4.9.4.1 Irrigação por Superfície 

 

Sistemas por superfície são sistemas onde a água é aplicada sobre a 

superfície do terreno, pela movimentação e infiltração no solo que ocorre por efeito 

da gravidade devido à uniformização da superfície (SALASSIER; SOARES; 

MANTOVANI, 2008).  

O método de irrigação por superfície do Projeto de Agricultura Irrigada 

Mandacaru, pode ser visto na figura 6.  As vantagens deste método que podem ser 

citados são: menor custo econômico: menos gastos com energia, custo fixo e 

operacional; não interfere nos tratos culturais; possibilita o uso de água com sólidos 

em suspensão. Quanto às desvantagens, é que a implantação deste método 

depende da topografia ideal além de o manejo da irrigação por superfície ser mais 

complexo e a necessidade frequente de vistorias em campo. 

 

Figura 6- Área de Irrigação por Sulcos Projeto Mandacaru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Elaborado pela Autora (2018). 

4.9.4.2 Irrigação por aspersão 

 

No método da aspersão, figura 7 percebe-se jatos de água lançados ao ar 

caem sobre a cultura na forma de chuva, assim acontece à irrigação por aspersão. 

Da qual podemos citar que os principais benefícios são: adaptabilidade às condições 

de solo e topografia; as tubulações são removíveis pode ser conduzido para outras 

áreas. As limitações deste sistema são: os custos elevados para implantação; 

influência das condições climáticas favorece o aparecimento de doenças em 
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algumas culturas bem como pode interferir com tratamentos fitossanitários; e ainda a 

disseminação de doenças cujo veículo seja a água.  

Figura 7- Sistema de microaspersão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018) 

4.9.4.3 Gotejamento  

 

Neste sistema, a água é aplicada de forma pontual na superfície do solo. Os 

gotejadores são instalados sobre a linha, como visto na figura 8 formando o que 

vulgarmente chama-se "tripa". A grande vantagem do sistema de gotejamento são a 

facilidade de instalação, inspeção, limpeza e reposição. E como fatores negativos 

têm os entupimentos na linha do gotejador. 

Figura 8- Área Irrigação por gotejamento Projeto Mandacaru 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018) 

Contudo, percebe-se que os impactos ambientais ocasionados pelas 

atividades agrícolas são imensos, verificando-se a necessidade de medidas e 
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alternativas que possibilitem o desenvolvimento dessa atividade econômica sem 

agredir tanto o meio e mesmo evitar impactos substituindo algumas ações, 

desenvolvendo técnicas e alternativas. 

4.10 SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL  

 

Existem alguns grupos de trabalhadores que têm contato direto e indireto 

com o agrotóxico, sendo eles, trabalhadores rurais, da saúde pública, empresas 

dedetizadoras, de transporte e comércio das indústrias de formulação e síntese. 

Porém são os trabalhadores agrícolas que têm maior risco de intoxicação, pois o 

contato é mais intenso com os concentrados. (BOMBARDI, 2013) 

Este contato é dado através da elaboração, do manuseio, limpeza dos 

equipamentos e durante o descarte da embalagem. Os encarregados pela aplicação 

dos agrotóxicos são expostos diretamente ao produto, aumentando o risco a saúde. 

Alguns fatores contribuem para essa intoxicação a toxicidade do produto em 

humanos, as condições da exposição, para trabalhadores que sofrem exposição 

direta, manipulando as pesticidas ou qualquer etapa da logística (armazenamento, 

transporte, prepara aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos). 

Os trabalhadores rurais necessitam de treinamentos relativos à segurança 

do trabalho que executam, a fim de proporcionar maior segurança, conhecimento de 

sinais e sintomas de intoxicação bem como medidas de primeiros socorros, e manter 

atualizados procedimentos operacionais de segurança e saúde no trabalho, de 

acordo com as especificações do projeto. 

Sobre a intoxicação cutânea é a principal via de contaminação no uso dos 

produtos fitossanitários, porém a via inalatória pode ser mais fundamental para 

produtos com altos potenciais voláteis e baixa absorção pela derme. (ROSS ET al. 

2001). 

Existem três tipos de intoxicação causada pelo uso de agrotóxicos, sendo 

elas: aguda, subaguda e crônica: Na intoxicação aguda os sintomas existentes 

aparecem logo após a exposição em um curto período a produtos tóxicos, acarreta 

de forma leve, moderada ou grave sendo requisito a quantidade utilizada do 

agrotóxico. Enquanto que na subaguda é dada por um contato moderado ou leve de 

produtos com elevados níveis tóxicos e o surgimento de doenças são mais lento. Já 
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na crônica seu aparecimento é mais tardio, a exposição não é tão intensa, porém os 

danos são irreversíveis. 

 Existem algumas substâncias químicas que necessitam de mais contatos, já 

outras uma única exposição pode acarretar em danos a saúde. Assim, o efeito 

toxicológico de um composto pode estar relacionado ao padrão de exposição (dose, 

frequência e duração) e de absorção, metabolismo, e cinéticas de distribuição e 

eliminação, toxicodinâmica e toxicocinética. 

Os produtos químicos inorgânicos com maior toxicidade normalmente são os 

com maiores exposições, que são resultados de práticas como manuseio, nas 

lavagens de roupas contaminadas, e no armazenamento do agrotóxico na casa do 

agricultor. (KEIM; ALAVANJA, 2001). 

Os eventos de exposição e contaminação do agricultor ocorrem devidos 

alguns fatores, sendo eles: descaso dos trabalhadores em relação às 

recomendações de segurança dos fabricantes que descrevem nas embalagens falta 

de experiência do aplicador; defeitos nas mangueiras.  

As figuras 9 e 10, a seguir mostram o limite máximo de resíduos na água e 

no alimento que é muito maior que na Europa. 

 

Figura 9 e Figura 10 - Limites de uso dos agrotóxicos na Europa e Brasil. 

 

Fonte: KEIM; ALAVANJA (2001). 

 

Além de afetar a saúde dos trabalhadores, afeta a saúde do ambiente. A 

pesquisadora do projeto “Geografia do Uso de Agrotóxico no Brasil e Conexão com 
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a união europeia” Larissa Mies Bombardi compara algumas situações entre os 

países em alguns quesitos, relacionado à saúde do ambiente. A lei brasileira permite 

o uso de agroquímicos 400 e 200 vezes superior, ao permitido na Europa. 

Os pesticidas organoclorados vêm sendo substituídos pelos 

organofosforados que são um composto orgânico degradável contendo ligações 

carbono–fósforo. Sendo usados principalmente no controle de pragas como uma 

alternativa para hidrocarbonetos clorados, que persistem no meio ambiente e 

acarreta os mesmos sintomas a saúde do ambiente devido à sua toxidade 

(REIGART; ROBERTS, 1999).  A ausência do monitoramento na utilização desses 

compostos químicos tóxicos e a falta do conhecimento da população em torno dos 

danos e risco agravando à saúde, assim verifica-se que os índices de contaminação 

no homem sejam bem elevados. 

De acordo com o dossiê da ABRASCO (2018), cada três dias morrem pelo 

menos uma pessoa é vítima do agrotóxico de forma direta e indireta. Na figura 11, 

percebemos a incidência de ocorrência de notificação por agrotóxicos versus a 

comercialização. 

 

Figura 11- Comercialização de agrotóxicos e afins por área plantada e incidência da notificação de 
intoxicações por agrotóxicos. 

 

Fonte: ABRASCO (2018) 

Conforme a Portaria GM/MS nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, notificação 

de intoxicação por agrotóxico é compulsória, devendo ser realizada diante da 

suspeita ou confirmação de doença ou agravo, e pode ser feita pelos médicos, 

outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, 

públicos ou privados.  
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5. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru 

constituindo-se um estudo de caso. Bourdieu (2004) indica que a pesquisa constitui-

se em relação social, assim é essencial que o pesquisador procure, dentro da 

medida do possível, o exercício constante da vigilância epistemológica, se 

esquivando das posturas de imposição da problemática, em sociocentrismo, 

etnocentrismo, etc. Nesse aspecto procurou-se estabelecer estrategicamente uma 

rede de relação com a comunidade, após aprovação do projeto no comitê de ética, 

participando de atividades organizadas pelo DIMAND antes de iniciar a atividade da 

pesquisa em si. O que permitiu observar o modo de produção e gestão e hábitos da 

comunidade em estudo, e familiarização com os agricultores. No que tange aos 

aspectos éticos e legais desta pesquisa, ressalta-se que o estudo está de acordo 

com a Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde CNS e que o mesmo 

fora submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco UNIVASF e obteve parecer favorável, registrado 

sob o número nº 3.016.895 CEDEP/UNIVASF, desta forma enfatiza-se que foram 

respeitados os aspectos relativos à ética para realização da entrevista e aplicação 

dos questionários. Para tanto foi concedida previamente carta de anuência do 

DIMAND bem como Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o 

técnico agrícola e também para os agricultores. 

A metodologia foi dividida as quais foram consideradas primeiramente a 

pesquisa documental, posteriormente a entrevista com o técnico agrícola, e depois 

aplicação de questionários com os produtores. Essas ações foram pensadas a fim 

de conseguir compreender a gestão da atividade agrícola, verificar a percepção dos 

agricultores em relação ao meio ambiente e inferir os impactos ambientais 

existentes. 

5.1 PESQUISA DOCUMENTAL  
 

Nessa etapa realizou-se análise documental, junto ao setor de 

Administração, acessando aos planos, programas, atas, relatórios, orçamentos, 

entre outros documentos que tenham relação direta com a gestão da atividade de 

agricultura do DIMAND (Distrito de Irrigação de Mandacaru) que é a empresa que 
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está no Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru de modo que pudessem contribuir 

para essa investigação, sendo realizado dentro do ambiente de trabalho, setor de 

Administração do Distrito. 

Dando início a pesquisa em campo, foi obtido acesso às atas das reuniões, 

para verificar o conteúdo das mesmas bem como identificar se havia nas falas dos 

presentes, alguma menção sobre o meio ambiente.  

Foi feito a leitura também do Regimento interno e do Estatuto Social para 

verificar a estrutura sobre a qual se fundamenta o DIMAND. Também foram 

verificados os balanços anuais de produção agrícola. Foi observada a licença 

ambiental da água do canal e suas respectivas condicionantes, que é um 

instrumento de prevenção e fiscalização, instituído pela Politica Nacional de Meio 

Ambiente (Lei Federal n° 6938/1981). Também foi verificado a outorga de água que 

é um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal 

nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Outro documento visto junto à administração do 

distrito foi o Selo Verde Ecolmeia que se trata da certificação socioambiental 

destinado às organizações dos setores da sociedade, que se comprometem com o 

desenvolvimento de suas atividades, potencializando a valorização humana e a 

sustentabilidade.  

5.2 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

                                                                    

Esta fase aconteceu junto a Gestão do DIMAND com pesquisa qualitativa 

utilizando a ferramenta de entrevista semiestruturada com um representante da 

gestão conforme roteiro no apêndice A, no qual foram coletadas informações que 

permitiram compreender os espaços agrícolas a fim de verificar a localização, 

estrutura fundiária, produção, mercado, recursos hídricos; tipo de cultura, sistema de 

irrigação, método de cultivo, regularização ambiental e segurança do trabalho.  

Após esta etapa, deu-se inicio a entrevista com o técnico agrícola em 20 de 

dezembro de 2018.  

 5.3 QUESTIONÁRIOS 

 

Nesta etapa foi realizada uma pesquisa quantitativa, com questionário 

fechado com 20 agricultores, selecionados aleatoriamente, lotes oficiais do Distrito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
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para aferir alguns aspectos de produção agrícola, geração de resíduos, recursos 

naturais, uso de agrotóxicos, aspectos legais enfim sobre toda a ótica da gestão 

ambiental. 

Os questionários foram compostos pelos seguintes itens: 

a) Dados gerais do agricultor; 

b) Práticas agrícolas; 

c) Preservação dos recursos naturais na agricultura irrigada; 

d) Manejo de resíduos; 

e) Agrotóxicos: (uso, tipos, toxicologia, manipulação); 

f) Legislação: normas de segurança do trabalho de atividade agrícola- NR 31; 

g) Segurança alimentar; 

h) Politicas públicas; 

Após entrevista deu-se inicio a análise das respostas dadas pelos 

agricultores. 

5.4 ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Após o diagnóstico completo do perímetro irrigado e do conhecimento dos 

impactos ambientais, da gestão adotada e do nível de percepção ambiental foi 

possível construir um Plano de Gestão Ambiental baseado na norma ISO 

14001/2015 que se constitui numa norma que viabiliza a implantação de Gestão 

Ambiental em qualquer espaço; constituindo assim o “Plano de Gestão Ambiental do 

Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru”. A estrutura lógica do plano contemplou 

as seguintes partes:  

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados gerais da pesquisa que foram almejadas podem ser 

elencados abaixo: 
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1. Identificação das práticas de Gestão Ambiental da atividade de agricultura 

desenvolvida pelo DIMAND. 

2. Avaliação dos impactos ambientais oriundos da atividade de agricultura realizada 

no Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru.  

3. Sensibilização dos agricultores e profissionais do Projeto de Agricultura Irrigada 

Mandacaru e do DIMAND em relação às questões ambientais e o uso dos 

agrotóxicos. 

4. Contribuição para o Plano de Gestão Ambiental do Projeto de Agricultura Irrigada 

Mandacaru. 

Para dar inicio à construção do primeiro resultado projetado, foi realizada pesquisa 

documental para conhecer o Distrito de Irrigação de Mandacaru.  

 

6.1DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE MANDACARU  

 

Num esforço de procurar compreender, ainda que sinteticamente, a 

dinâmica e funcionamento da agricultura familiar em Juazeiro-BA, mais 

especificamente a partir de um recorte empírico, a pesquisa se deu no escopo da 

agricultura no Distrito de Irrigação de Mandacaru.  

O Distrito de Mandacaru conforme figura 12 está localizado a cerca de 10 

km da cidade de Juazeiro/BA, nas coordenadas geográficas 9º 23’S e 40º 25’W. O 

acesso é realizado através da Rodovia BA-210, no sentido Juazeiro – Curaçá. 

Possui atualmente, 707,4 hectares distribuídos entre 55 lotes de pequenos 

produtores em uma área irrigada de 500 hectares e 200 hectares de lotes 

empresarias. CODEVASF (2000) 
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Figura 12- Mapa de situação dos lotes do Mandacaru. 

 

 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

O Distrito não dispõe de linha de ônibus público, mas existem linhas 

particulares em horários restritos. Entre a infraestrutura social constam dois núcleos 

habitacionais servidos com abastecimento de água tratada, sendo um deles provido 

de centro técnico-administrativo, centro social, escola, creche, posto de saúde e 

posto policial.   

É proibido banhar-se nos canais que levam águas para os lotes, mas há um 

problema grande com esta questão, pois geralmente nos fins de semana as pessoas 

frequentam os canais, fazendo churrasco nas bordas e utilizam como lazer. Há 

também o problema de falta de segurança, com crimes semelhantes aos que 

ocorrem na da zona urbana como roubo. Outro quesito são os animais caprinos e 

ovinos que são criados soltos e acabam invadindo as áreas de terceiros. 

No Mandacaru, a água é captada do Rio São Francisco para um reservatório 

central, do qual é distribuída através de canais para os 54 lotes do perímetro 

irrigado. A infraestrutura do perímetro consta de: 25 km de canais; 30 km de drenos; 

17 km de estradas; 1 estação de bombeamento. A área ocupada é de 450 ha (399 

ha – lotes familiares; 51 ha – lotes empresariais). Os principais sistemas irrigação 

utilizados são: microaspersão, gotejamento e superfície (até 2009) e atualmente está 

com microgotejamento. 

A CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba) instalou rede elétrica de baixa tensão em todos os lotes do Projeto 
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Mandacaru, sob sua responsabilidade, a fim de facilitar a mudança do sistema de 

irrigação, ação esta que permitiu a implantação das casas de bombas 

individualizadas e automatizadas. 

6.2 HISTÓRIA DO DISTRITO 

 

O projeto mandacaru começou com a vila dos colonos, depois surgiram mais 

duas vilas chamadas Juca Viana Um e Dois. No ano de 1972, com a política de 

investimentos federais na agricultura nordestina, a cidade de Juazeiro-BA ganhou o 

primeiro projeto de irrigação, o Mandacaru. Diversas famílias oriundas de vários 

lugares do Brasil encontraram, além da terra fértil, a oportunidade de melhorar de 

vida. O nome do projeto foi escolhido devido ao nome homônimo da planta 

característica do semiárido nordestino Mandacaru, que tem capacidade de 

armazenar água nos dias chuvosos, para sobreviver na seca.  

Inicialmente os agricultores começaram a plantar arroz, mas não houve boa 

adaptação desta planta e logo investiram em outras culturas como: tomate, cebola e, 

anos mais tarde, o melão, o que proporcionou riquezas e alterações na infraestrutura 

do lugar. As casas foram reformadas, começaram a adquirir automóveis, houve a 

construção de escolas, igreja, clube, praça, postos de saúde e policial, quadra 

esportiva e até agências bancárias foram instaladas. Todavia, com a transição da 

moeda de cruzado para o real houve um desaceleramento no desenvolvimento. 

A gestão do projeto era feita pela CODEVASF, mas desde 2000 tornou-se 

administrada pela empresa privada de natureza de Entidade de Mediação e 

Arbitragem DIMAND de órgãos como EMBRAPA, ADAB, todavia tais visitas se 

tornaram muito reduzidas e esporádicas após essa transição de gestão. E essa falta 

de acesso às políticas públicas poderia ser explicada pela falta de uma gestão com 

esse intuito, uma vez que a administração atualmente dá-se preferencialmente no 

sentido de gerenciar a água para os produtores.  

A comunicação e divulgação das informações pertinentes às políticas 

públicas voltadas para o meio rural devem ser feitas respeitando a entidade local. 

Não só as próprias políticas destinadas ao meio rural, mas também a construção 

das mesmas nas comunidades de agricultores familiares devem ser feitas de forma 

contextualizada seguindo a diversidade local. 
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A pesquisa no Distrito reflete a agricultura no contexto do Vale do São 

Francisco onde se, evidencia uma realidade por dimensões abastadas e de 

potencialidades, entretanto também apresenta problemas de ordem estrutural, e a 

precariedade aos serviços básicos de saúde, educação, saneamento. 

Pode-se perceber através da pesquisa documental que o DIMAND preconiza 

uma gestão precedida de aspectos ambientais, ainda que timidamente, uma vez que 

dissemina a importância da conservação ambiental em suas falas, reuniões, 

cartazes, atas; todavia, percebem-se falhas no processo devido à ausência de 

diretrizes técnicas voltadas a questão ambiental, pois não se evidencia uma politica 

ambiental na atividade desenvolvida que é a agricultura. 

6.3 GESTÃO DO DISTRITO DE MANDACARU  

                                           

A outra etapa da metodologia da pesquisa consistiu na entrevista com o 

técnico agrícola, escolhido por ser uma pessoa que têm relação direta com os 

agricultores. O objetivo desta entrevista era entender melhor o processo de 

gerenciamento produtivo e também ambiental do Projeto de Agricultura Irrigada 

Mandacaru. Assim deu-se a entrevista com o técnico que desempenha esta função 

no Distrito, há mais de dez anos, o que demonstra um bom tempo de experiência e 

convivência com os agricultores, o que facilita a comunicação com os mesmos. 

Quanto às atividades que ele executa estão o apoio à produção do pequeno 

produtor no que diz respeito a pragas, doenças, analise do solo, recomendações de 

adubação, tudo que diz respeito ao manejo da cultura. E essa orientação técnica em 

geral é realizada dentro do próprio escritório de DIMAND e apenas para questões 

emergenciais há visitas e acompanhamento. 

No que tange ao funcionamento financeiro do DIMAND constatou-se que 

basicamente se dá como uma empresa que tem fins lucrativos; onde o principal 

produto vendido é a água do canal, do qual ela tem posse de gestão, para os 

pequenos produtores e mensalmente os mesmos pagam uma tarifa de água. 

Agregado a esta atividade o Distrito fornece consultoria técnico agrícola para que os 

agricultores produzam mais e melhor. A Entrevista será elencada por temática para 

relacionar os aspectos construtivos desta gestão, como seguem:  

 

 Estrutura dos lotes agrícolas, tipo de culturas e produção. 
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Para a estrutura dos lotes agrícolas, foi criado um formulário especifico a fim 

de verificar o arranjo destes, desta forma o técnico agrícola durante a entrevista 

respondeu o formulário caracterizando as áreas agrícolas dos pequenos produtores. 

 Assim, temos uma caracterização geral dos lotes agrícolas: lotes com sete 

hectares em média, contendo casas de alvenaria, telhas de cerâmica e piso de 

cimento liso com até 4 cômodos, banheiro e fossa séptica e cerca. Todos os lotes 

possuem energia elétrica, dispondo de irrigação com microgotejamento, casa de 

bombas, reservatório. Existe coleta de lixo apenas na Vila uma vez por semana, 

especificamente no sábado, mas os lotes agrícolas não possuem recolhimento de 

lixo e em geral queimam ou enterram.  

As vias de acesso dos lotes e das vilas não são asfaltadas, porém são 

planas, então o acesso é regular, todavia gera muita poeira. A captação da água 

para a agricultura é proveniente do canal, mas para abastecimento dos lotes existe 

um poço perfurado que permite levar água, todavia não é tratada. Na vila os 

moradores possuem água encanada e tratada.  Na Vila Mandacaru há centro social, 

bares, templos religiosos, linha de internet e telefonia de algumas prestadoras. 

Quanto ao tipo de cultura produzida nos lotes do Mandacaru, o técnico 

afirmou que há a fruticultura e culturas temporárias. A manga é destaque no Distrito 

e como culturas anuais tem-se o melão, cebola, entre outras culturas não tão 

expressivas. 

Em relação à produção agrícola anual de culturas permanentes é de 

6.691,06 toneladas e de culturas temporárias 5.185,29 toneladas. As culturas 

permanente e temporária que devido à irrigação são quase equivalentes em 

produção. Sobre o método de cultivo utilizado é praticamente todo mecanizado, os 

produtores que não possuem alugam máquinas dos outros agricultores, o que 

proporciona maior agilidade na plantação. 

 

 Segurança do Trabalho 

 

Sobre a questão da segurança do trabalho que são aplicadas no projeto de 

irrigação, o técnico relata que há recomendações constantes aos agricultores de 

acordo com as normas, principalmente a norma NR 31 que regulamenta a 

organização do ambiente de trabalho nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura para garantir a segurança e a saúde dos 
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trabalhadores rurais, além de cuidados com o meio ambiente e também se aplica a 

atividades industriais desenvolvidas em estabelecimentos agrários, e ressalva que é 

um trabalho bem difícil fazer com que todos se adequem às normas. Esse 

procedimento é feito em reuniões, palestras e também no dia a dia há sempre a 

cobrança e orientação. Neste ponto verificou-se que há fragilidades no 

desenvolvimento, pois o Distrito não dispõe de nenhum técnico com capacitação 

para realizar esse trabalho especifico que poderia ser um técnico em segurança do 

Trabalho ou mesmo consultoria em segurança do trabalho, bem como implementar o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

 

 Práticas ambientais 

 

A respeito das práticas ambientais executadas dentro do Distrito de 

Irrigação, o mesmo afirma que as embalagens dos defensivos são recolhidas 

anualmente e encaminhadas a ACAVASF (Associação do Comércio Agropecuário 

do Vale do São Francisco) empresa que trabalha com a coleta de resíduos de classe 

I (perigosos). Todavia, é sabido que a produção agrícola envolve a geração de 

diversos resíduos tais como: plástico, papelão, madeira, EPI’s usados, orgânicos, 

papel, entre outros. E na entrevista com o técnico agrícola, não foi citado nada em 

relação ao tratamento e destinação destes materiais, sendo que a destinação 

equivocada de resíduos e dejetos da produção agrícola impacta em alto grau o meio 

ambiente. 

No que tange ao recurso da água não foi identificado nenhuma atividade 

para o uso racional. E para o solo, não há outra atuação senão a análise dos 

nutrientes para recomendação de adubação e não para a conservação do solo como 

recurso natural. Não há monitoramentos de qualidade da água ou do solo. 

Desta forma, percebeu-se uma relação bem tímida com a conservação 

ambiental, o que demonstra necessidade real de intervenção no Distrito de Irrigação 

para a prática de gestão ambiental, a fim de ter mais ações que auxiliem no cuidado 

com a natureza. Sendo a agricultura responsável por inúmeros impactos ambientais 

à ação de destinação correta das embalagens de agrotóxicos é muito pouco para o 

potencial de degradação existente. 
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 Demanda agrícola 

 

Com relação às demandas atuais dos agricultores, em geral eles se dirigem 

ao DIMAND, para obter orientações do tipo de adubação do solo, controle de pragas 

e doenças. Para orientar corretamente os agricultores a gestão analisa o solo e 

emite parecer técnico com a indicação ideal dos nutrientes necessários. Pode-se 

perceber que há um trabalho intenso voltado para potencializar ao máximo a 

produção das culturas sejam elas permanentes ou temporárias. 

 

 Problemas do Distrito 

 

No quesito problemas de ordem agrícola verifica-se a resistência de alguns 

agricultores para realizar análises do solo e foliar das culturas, afetando diretamente 

a qualidade e quantidade da produção. Percebe-se também que não há uma prática 

de extensão rural junto aos agricultores e isso dificulta a interlocução prejudicando o 

desenvolvimento da atividade. O DIMAND, apesar de bem antigo, e de contar com 

famílias agrícolas que produzem gêneros alimentícios que abastecem o mercado 

nacional e regional, constitui-se em uma área onde as políticas públicas voltadas ao 

meio rural ainda são tímidas. 

 

 Politicas Públicas 

 

Em relação às politicas públicas pode-se perceber que poucas são as ações 

que favorecem a agricultura, ou mesmo vindo de outros órgãos. O técnico elucida 

que atualmente, tem recebido o auxilio do SEBRAE inclusive com parceria 

formalizada para o monitoramento da mosca das frutas, uma praga prejudicial às 

plantações. Neste trabalho, o SEBRAE arca com 70% do custo, ficando apenas 30% 

para o produtor, que pode ainda ser dividido, apresentando-se num feito benéfico 

para a agricultura e o meio ambiente. 

O DIMAND, como entidade jurídica representativa dos interesses dos 

agricultores familiares do Distrito, tem um importante papel a exercer na socialização 

das informações acerca das políticas públicas destinadas ao meio rural, 

estabelecendo parcerias com órgãos do governo, prefeitura, etc. Desta forma o 

acesso às políticas públicas para agricultura familiar bem como as demais se refere 
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à própria cidadania, ao exercício pleno dos seus direitos e deveres, representando a 

possibilidade de continuarem reproduzindo-se socialmente, e garantindo o 

desenvolvimento econômico do país. 

A Entrevista com o técnico agrícola permitiu obter algumas informações a 

cerca do funcionamento do DIMAND e como é essa relação empresarial entre a 

empresa, que fornece a água e gerencia suas atividades de culturas agrícolas, com 

os agricultores. O Distrito trabalha no gerenciamento da atividade da agricultura, 

contemplando todos os aspectos inerentes a esta atividade desde ao fornecimento 

de água, orientações técnicas de cultivo, método, correção do solo, fertirrigação, 

monitoramento, escoamento da produção, intermediação de convênios, resíduos e 

rejeitos da agricultura. 

Percebeu-se também quanto à questão da segurança do trabalhador rural é 

feito um trabalho básico, mas que precisa de maior intensificação para garantir a 

prevenção quanto aos riscos e doenças advindas com a execução da tarefa de 

lavrar a cultura tais como: acidentes com ferramentas manuais, com máquinas e 

implementos agrícolas, exposição às radiações solares, agrotóxicos, fertilizantes. E 

ainda, contratação de um profissional habilitado para realizar esta tarefa junto aos 

agricultores do Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru.  

Em relação à temática ambiental percebemos uma única pequena atividade 

existente dentro do DIMAND, que seria o recolhimento das embalagens dos 

agrotóxicos pela empresa especializada nesse segmento; nota-se a necessidade de 

intervenção de várias perspectivas ambientais tanto no escritório quanto junto aos 

agricultores por eles assistidos. Todavia, percebe-se que a gerencia compactua de 

um desejo de melhorias continuas do espaço rural, o que já é um sinal positivo 

relacionado à proposta de trabalho.  

Com vistas à politicas públicas, conforme visto atualmente não há 

intervenções advindas da esfera governamental voltadas diretamente para a 

questão agrícola, apenas o SEBRAE está com parceria dentro do DIMAND, o que 

denota a ausência de ações para o pequeno agricultor. Entretanto, esse 

monitoramento da mosca das frutas é positivo já que ele reduz o uso de 

agroquímicos. 

Pela entrevista realizada com o técnico agrícola pode-se identificar o apoio 

técnico no processo produtivo com características de preocupação ambiental 

através das orientações agrícolas que dizem respeito à segurança do trabalhador 
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rural, uso adequado dos defensivos agrícolas, campanhas de destinação das 

embalagens de agrotóxicos, entretanto há que se fazer um trabalho mais 

intensificado de sensibilização e também da saúde do trabalhador rural. 

6.4 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PRODUTORES RURAIS  

  

Para conseguir extrair a percepção ambiental dos produtores foi elaborado 

um questionário com perguntas fechadas, conforme apêndice D. Foram aplicados a 

vinte produtores rurais do Projeto de Agricultura Irrigada Mandacaru sendo 

selecionados aleatoriamente. As entrevistas ocorreram na Sede do DIMAND em 

reunião própria dos produtores no mês de maio de 2019. Após, foi feita a análise 

descritiva dos dados coletados. Os resultados foram sumarizados através de 

gráficos que apresentam uma síntese das respostas obtidas através da aplicação do 

questionário. Os produtores entrevistados foram codificados como Produtor 1 e 

assim sucessivamente até o n° 20, para preservar a identidade dos respondentes. 

Os resultados desta parte serão apresentados conforme a sequência do 

roteiro do questionário que foi composto por 7 grupos de questões que vão desde 

questões socioeconômicos até segurança alimentar. Desta forma, será relacionado 

às respostas ao questionário empregado aos agricultores do DIMAND.  

 No que se refere à questão socioeconômica estão idade, estado civil, 

moradores, reunidos em gráficos com as referentes porcentagens e suas 

especificidades. Em relação ao estado civil dos agricultores, como se percebe no 

gráfico 01, 85% constituem relação de matrimônio, representando a continuidade da 

família dentro do campo. Com uma porcentagem de 5% para solteiros, e 

igualitariamente 5% para separado ou viúvo. 
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Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

 

Durante o período de pesquisa, pode-se notar que a maioria dos agricultores 

do DIMAND tem faixa etária correspondente entre 40 e 60 anos. Temos uma 

concentração de idade no campo de adultos e iniciando o percentual de idoso. 

Apenas 5% estão na faixa de 20 a 40 anos de idade e 40% para a faixa de 60 a 80 

anos, então temos um cenário de comprometimento de continuidade da produção 

local, ao longo do tempo, uma vez que os produtores estão envelhecendo e não 

terão condições de perpetuar a atividade agrícola. Para a permanência do Jovem no 

campo ou mesmo garantir que não haja êxodo rural é necessário fomentar sua 

fixação, através de tecnologias, geração de renda e garantias. Desta forma, poderão 

efetivar a atividade mesmo após adventos diversos tais como morte, doença, entre 

outros, e assim aproveitar a herança agrícola. O processo de sucessão rural deve 

ser debatido dentro da comunidade rural uma vez que muitos idosos estão saindo do 

campo por falta de políticas de saúde, de educação, assistência social e falta de 

renda e consequentemente de qualidade e contribuindo para encher as cidades. E 

nisso temos o fortalecimento da agricultura familiar e dos pequenos produtores.  
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Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

 

Pelo gráfico 03 temos a quantidade de moradores por residência tem-se que 

55% são compostos por grupo de até três pessoas por moradia e 40% por grupos de 

4 a 7 pessoas, e apenas 5% para o grupo de 8 a 10 pessoas. Esses percentuais 

revelam que, a maioria das famílias dos agricultores do Mandacaru são pequenas; 

geralmente compostas pelo agricultor, esposa e um filho. 

 

                  

Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

Quanto ao nivel de escolaridade foi percebido que 42% possui ensino  médio 

(antigo 2º grau) e 26% possuem o ensino fundamental I,  e 16% tendo estudado de 

1ª a 4ª série(antigo primário). Demonstrando que os agricultores possuem formação 

educacional capaz de promover um maior entendimento e conhecimento com o 

mercado agrícola, com as diretrizes e normas agrícolas e ambientais.Para os que 

possuem pouca instrução escolar, há dificuldades de cumprimento das exigências 

legais da esfera agrícola e ambiental. 
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Fonte: Elaborado pela autora(2019) 

 

Quanto à renda familiar dos agricultores do DIMAND mais de 60% dos 

agricultores alegaram renda percapta entre 1 e 3 salários mínimos. Notou-se que 

muitos se esquivaram de declarar a renda e também comentaram sobre a oscilação 

devido à inconstância do mercado agrícola. 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

No referente à renda, derivada apenas da agricultura local foi percebido pelo 

gráfico 6 que 50% dos agricultores dependem exclusivamente da renda da 

agricultura e os outros 50% não dependem unicamente desta renda. O que expressa 

que os produtores rurais não se apoiam especificamente da geração de renda 

advinda da produção agrícola, trazendo a tona uma questão histórica de contorno 

dos momentos de crise e desvalorização, contemplamos a busca em outras formas 

de trabalho e prestação de serviço.  

É importante ressaltar que o fato dos agricultores procurarem outras 

atividades para gerar renda, não levará à decadência da agricultura familiar ou da 
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agricultura do pequeno produtor rural, essa mudança emerge da adequação ao novo 

rural, que inflige a pluriatividade como forma de aumento da renda familiar e 

permanecimento no campo, entre outros. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

No tocante a fonte de renda 60%  dos agricultores, de acordo com o gráfico 

07 possuem beneficios previdenciarios, ou seja, temos uma população que está 

inserida no processo de apoio governamental de seguridade social e ainda executa 

a atividade agrícola. Esta situação de continuidade na agricultura mesmo após a 

aposentadoria evidencia a busca por melhoria das condições de vida desses 

agricultores. Sabendo que envelhecer é um processo natural que caracteriza uma 

etapa da vida do homem pelas mudanças físicas, psicológicas e sociais e deve 

haver  uma atenção maior para o envelhecimento dos produtores rurais baseando-

se no envelhecimento saudável na área rural. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2019). 
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Em relação ao tipo de cultivo mais explorado no DIMAND nota-se que 50% 

dos agricultores cultivam manga. E gradatativamente 20% melão, 15% tomate e 

15% cebola. Essa baixa da diversidade dos pequenos produtores do Mandacaru, 

mostra um quadro dos agricultores exercendo a monocultura em prol do mercado 

externo. Esses agricultores possuem terra fértil, água em abundância, sapiência de 

cultivo e mesmo assim não produzem o que comem, eles precisam dirigir-se ao 

mercado do produtor de Juazeiro ou mesmo em outros mercados para abastecer 

suas residências, desde as hortaliças até outros tipos de frutas e leguminosas. 

Apostar na  diversidade de produção para o pequeno produtor garante maior 

produção ao longo do ano e a possibilidade de comercialização em caso de uma 

cultura específica sofrer danos, o que aumenta as oportunidades de venda e torna a 

inserção no mercado mais viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

 

Em relação as ferramentas utillizadas no campo, podemos perceber através 

do gráfico 09, que 40% utilizam o trator, o que mostra a mecanização agrícola no 

Distrito de Irrigação de Mandacaru. O uso do trator facilita e agiliza a vida no campo 

todavia retira o emprego temporário de outras pessoas. O pulverizador manual é 

empregado por 20% dos agricultores, o que representa um alerta na questão da 

segurança do trabalho quando da aplicação e manuseio dos agroquimicos no 

sentido de procedimentos técnicos que devem ser seguidos ao utilizar essa 

ferramenta. 

Gráfico 8- Principais espécies cultivadas no Projeto 

Mandacaru/ Juazeiro-BA. 2019 
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                                            Fonte: Elaborado pela Autora(2019). 
 

Sobre a venda dos produtos agrícolas, pode-se verificar no gráfico 10, nas 

lavouras 90% dos agricultores afirmaram que vendem para o mercado interno e 

apenas 10% para o mercado regional.  Essa questão evidencia o escoamento da 

produção para o país, o que representa a importância  da agricultura irrigada para 

abastecimento nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Elaborado pela Autora(2019). 
 

Dando seguimento ao questionario referente ao uso correto dos recursos 

ambientais, foi possivel saber o que os agricultores do Mandacaru fazem em relação 

a manutenção da Preservação dos Recursos Naturais na Agricultura Irrigada. 

No tocante ao armazenamento dos agrotóxicos, conforme gráfico 11, utilizado 

na lavoura todos responderam que são armazenados em um depósito apropriado, 

chamado galpão. Por serem produtos considerados potencialmente perigosos à 

Gráfico 09 – Ferramentas utilizadas no Projeto Mandacaru/ Juazeiro-BA. 

2019 

Gráfico 10- Venda da Produção do Projeto 

Mandacaru/Juazeiro-BA. 2019 
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saúde humana e ao meio ambiente é necessária à adoção de medidas preventivas 

desde o transporte, armazenamento, comercialização e o uso de agrotóxicos, bem 

como a destinação final dos resíduos e das embalagens destes produtos.  

Baseando-se no Decreto nº 4.074, de 4 de Janeiro de 2002 em seu Art. 54. 

Os estabelecimentos comerciais devem dispor de instalações adequadas para 

recebimento e armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos, como se 

pode notar todos possuem este galpão, todavia como não há outros espaços para 

os trabalhadores estarem alojados ou mesmo permanecerem, estes utilizam deste 

espaço e estão sob o risco da exposição destes resíduos e possível contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Elaborado pela autora(2019). 

 

Quanto a regularidade ambiental, nota-se pelo gráfico 12, da atividade 

agrícola dos 20 produtores, todos responderam não terem licença ambiental para 

operação da cultura irrigada, o que denota falta de conhecimento a cerca da 

legislação de crimes ambientais Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 em Decreto 

nº 6.514, de 22 de julho de 2008 que trata da lei. Art. 60. Construir, reformar, 

ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 

autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 

regulamentares pertinentes.  

Tratando-se de um crime contra o meio ambiente operar atividade sem 

possuir licença ambiental, um fato grave e merece atenção da gestão do DIMAND 

junto aos agricultores. No estado da Bahia temos o Decreto nº 14.024, de 06 de 

Gráfico 11- Armazenamento dos Agrotóxicos no Projeto 

Mandacaru/Juazeiro-BA. 2019 
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junho de 2012 e Portaria 12.251, de 18 de agosto de 2016 caracteriza ainda 

displicência no que diz respeito ao próprio cuidado com o meio ambiente e com a 

continuidade da atividade agrícola desenvolvida.  

Em relação ao CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) por 

unamidade todos os entrevistados apontam possuir, o cadastro foi feito pelo 

DIMAND, um CEFIR único para todo o projeto, todavia não sabem para que serve e 

não tem noção como está a área de Reserva Legal adquirida em conjunto uma vez 

que aproveitaram a área em sua totalidade, não deixando reserva de mata nativa. É 

um instrumento, criado pela Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal), para fins de 

controle e monitoramento ambiental, gestão integrada dos territórios e supervisão 

dos ativos ambientais das propriedades. O cadastramento se dá por meio de um 

sistema eletrônico de identificação georreferenciado dos imóveis rurais, delimitando 

as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as Reservas Legais (RL’s), as áreas 

passíveis de uso alternativo do solo, além da hidrografia e dos remanescentes de 

vegetação nativa, localizados no interior dos imóveis. A falta de informação em 

relação à importância deste instrumento evidencia a falta de uma gestão na 

atividade da agricultura, buscando a melhoria continua da mesma. 

O outro fator que também é alarmante é a falta de certificado de qualidade 

das frutas ou verduras produzidas, sendo mais uma vez apresentadas de forma 

geral pelos 20 produtores, o DIMAND que é o gestor da água para o projeto possui 

Selo Verde Elcómeia Categoria Ouro, por respeitar os ciclos naturais, conservando a 

natureza e por estar comprometida com a educação dos seus colaboradores 

internos e externos. O que podemos perceber é que a gestão que é feita pelo 

Distrito de Irrigação de Mandacaru está direcionada para a distribuição da água 

entre os produtores e recolhimento da taxa pago pelo uso da água e o consequente 

retorno a maximização da produção agrícola, entretanto a preocupação com a 

conservação ambiental ou mesmo com adoção de modelos mais sustentáveis não é 

um objetivo direto do DIMAND. 
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Fonte: Elaborado pela Autora (2019) 

 

Em relação as práticas agrícolas, segundo gráfico 13,  tem-se que 19 dos 

produtores entrevistados apontaram que não usam queimadas para realizar limpeza 

do terreno para plantio e apenas 1 indicou seu uso. Quanto ao uso do fogo a Lei nº 

4.771/65 em seu Artigo 27 do Código Florestal Brasileiro estabelece que seja 

proibido o uso do fogo nas florestas e demais formas de vegetação.  A queimada no 

solo é uma prática antiga, porém, ainda muito usada nas propriedades para limpar a 

superfície da terra e “prepará-la” para um novo plantio. Mas o uso do fogo traz 

prejuízos tanto ao solo como também aos recursos naturais e à produção. 

Provocando a retirada de recursos importantes como o nitrogênio, o potássio e o 

fósforo, que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Nesse aspecto, 

os produtores apresentam uma prática adequada quanto a preparação do solo para 

plantio. 

Quanto ao uso dos agrotóxicos 19 dos entrevistados afirmam utilizar 

agroquimicos na cultura, e apenas um indicou que não utiliza na cultura da banana.  

O uso de agrótóxicos é comum no nosso país. Geralmente usados para evitar algum 

tipo de praga em uma plantação, esses produtos acabam sendo utilizados 

inadequadamente, gerando riscos à saúde das pessoas. 

Já para a questão de uso de adubo orgânico 18 produtores apontam que 

utilizam e apenas dois disseram que não pelo motivo de ter elevado custo. Adubos 

Orgânicos são obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como 

esterco, farinhas, bagaços, cascas e restos de vegetais, decompostos ou ainda em 

estágio de decomposição. Esses materiais sofrem decomposição e podem ser 

produzidos pelo homem por meio da compostagem, então seu uso tem impactos 

Gráfico 12 – Regularidade Ambiental Rural do Projeto de 

Irrigação Mandacaru- Juazeiro/BA. 2019 
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positivos uma vez que no processo de geração do mesmo já está se aproveitando 

matéria e quando utilizado na cultura, pois se trata de um fertilizante que vem de 

todos os resíduos de origem animal e vegetal. Então esta questão indica uma prática 

sustentável exercida pelos produtores. 

Outra questão sobre prática agrícola do uso de controle alternativo de pragas, 

17 afirmaram não realizar nada alternativo ou natural, e apenas 3 mencionaram 

realizar algum tipo. Isso evidencia que a facilidade em erradicar alguma praga a um 

menor custo e usando menos mão de obra ou idas ao campo são mais aceitáveis. 

Sobre a questão de ter ou não vegetações da caatinga nos seus lotes todos 

afirmaram não possuir mais nada, o que aponta um lote agrícola voltado para a 

produção, todavia quando o DIMAND realizou o CEFIR unificado do perímetro 

levantou-se a necessidade de comprar área para averbar como reserva legal e 

compensar o fato de não existir mais área de reserva legal nos lotes do Distrito 

sendo que pela legislação é necessário manter 20% de Área para esta finalidade. 

Apesar de terem feito essa compensação, ou seja, adquirido esta área nova no 

Salitre que tem o mesmo bioma, os mesmos não sabem onde esta localizada e nem 

como esta sua conservação; logo não há evidencias de preocupação ambiental e 

sim meramente de colocar no papel a posse de uma reserva legal a fim de atender a 

legislação, mas não o de cuidado com o bem natural. 

Em relação ao gerenciamento dos resíduos nos lotes agrícolas 60% dos 

Agricultores afirmam separar, todavia esta separação é apenas para as embalagens 

vazias dos agrotóxicos e não para todos os resíduos. Em contrapartida 40% dizem 

não separar. Esta questão é complexa uma vez que nos lotes não há coleta 

municipal somente na vila, e os produtores por desconhecimento ou por falta de 

assistência técnica ou por ambos os fatores, não dão muita importância à destinação 

dos resíduos que são gerados ao longo da cadeia de processo agrícola.  
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Fonte: Elaborado pela Autora (2019) 

Em relação a separação dos resíduos agrícolas no Distrito de Irrigação de 

Mandacaru, segundo o gráfico 14, mostra que 60% dos produtores rurais separam 

os resíduos e 40% indicaram que não; todavia a separação não vem com 

recolhimento, tratamento e destinação adequada devido a essa atividade agrícola 

não ter um gerenciamento de resíduos. Quando mencionamos resíduos agrícolas, 

estamos dizendo em relação ao lixo gerado diretamente ou indiretamente no 

processo de produção da agricultura. 

Qualquer atividade humana é por natureza geradora de resíduos, 

principalmente as atividades agrícolas. Resíduos sólidos podem gerar impactos, à 

atmosfera, solo, lençol freático e ecossistema, durante todo o seu ciclo de vida, nas 

dependências dos lotes e principalmente na sua etapa de destinação final. A 

responsabilidade pela reparação de qualquer dano ambiental é de responsabilidade 

de quem executa a atividade, independente do fato gerador, será chamada para 

remediar qualquer passivo gerado devido à má gestão de resíduos e a 

responsabilidade não cessa quando os resíduos deixam suas instalações, 

perdurando durante o período que ele representar risco ambiental, incluindo sua 

destinação final. 

A solução para esta problemática está na construção de um PGRS (Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos) que se constitui essencialmente de um 

documento que tem por finalidade a administração integrada dos resíduos por meio 

de um conjunto de ações de âmbito normativo, operacional, financeiro e 

planejamento. Assim este plano considera aspectos referentes à segregação, 

Gráfico 13- Preservação Ambiental do Projeto de 

Irrigação Mandacaru, Juazeiro-BA. 2019 
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acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final 

dos resíduos, priorizando atender requisitos ambientais e de saúde pública.  

Além da administração dos resíduos, o PGRS tem como base a redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos gerados no empreendimento. Assegurando 

que todos os resíduos sejam gerenciados de forma apropriada e segura, desde a 

geração até a disposição final. E após a construção deste plano, deve-se ser 

implantado junto aos agricultores, pois cada um é responsável individualmente pelos 

resíduos gerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

 

Em relação às frutas ou verduras que estão em um mau estado de 

conservação conforme gráfico 15 , não podendo ser comercializados, a maior parte 

dos agricultores 35% responderam que estas frutas ou verduras são destinadas para 

incrementar a alimentação dos animais que os mesmos criam. Dentre os agricultores 

20% afirmaram que enterram essas sobras devido a mosca das frutas, para controle 

desta praga, que inclusive é uma atividade que o DIMAND  está  desenvolvendo 

dentro do perimetro de irrigação, para prevenir e erradicar a mosca das frutas 

juntamente com a parceria.  

 

Gráfico 14- Separação dos Resíduos nos lotes do 

Projeto de Irrigação Mandacaru, Juazeiro/BA. 2019 
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Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

 

Sobre a destinação das embalagens de agrotóxicos, conforme gráfico 16, 

todos os agricultores indicaram que enviam para a ACAVASF (Associação de 

Revendedores Agrícolas e Central de Recebimento de Embalagens Vazias de 

Agrotóxicos), empresa especializada que recolhe esses resíduos.  Entretanto 

esperar que a empresa faça campanha anual para recolhimento, indica o fato denão 

haver uma preocupação real com a destinação final destas embalagens, tal fato 

poderia ser mudado com a elaboração do PGRS (Plano de Gerenciamento dos 

Residuos Sólidos) e com sua execução assim como citado anteriormente para o 

caso dos resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

Gráfico 15- Disposição final orgânica do Projeto de 

Irrigação Mandacaru, Juazeiro-BA. 2019 

Gráfico 16- Destinação Final Embalagens 

Agrotoxicos Projeto Mandacaru, Juazeiro-BA. 2019 
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Sobre o quesito de conhecimento legislativo em relação a Lei 7.802 de 1989,  

que dispõe sobre dispõe todos os requisitos dos agrotóxicos desde sua pesquisa até 

o destino final dos resíduos e embalagens bem como outros preceitos, essa questão 

evidenciou o seguinte resultado, mostrado no gráfico 17, que 80% dos produtores 

não sabem que esta lei existe e também qual seu conteúdo, o que explicita a 

ausência de preparo intelectual daqueles que manipulam diariamente estes 

produtos. Verifica-se a necessidade emergencial de treinamentos e capacitações 

técnicas, para transmissão de conteúdos legislativos. As pessoas do campo 

precisam e devem saber seus direitos e deveres e tudo aquilo que está 

intrinsecamente relacionado à realização da agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

 

Continuando com o cenário dos agrotóxicos no rural, representado pelo 

gráfico 18, a respeito da ciência no tocante ao risco, 100% dos entrevistados 

expuseram que sabem e quando indagado sobre quais riscos, foi mencionado à 

intoxicação seguida de doenças e morte. Sobre o conhecimento de alguma vitima de 

intoxicação 80% dos agricultores afirmaram conhecer alguém que já sofreu 

intoxicação, o que é um dado alarmante, e que traz à tona a falta de segurança com 

que executam essa manipulação dos agroquímicos.  

Em relação as medidas que devem ser adotadas quanto à manipulação na 

aplicação dos agrotóxicos todos afirmaram ter conhecimento, mas a entrevista com 

o técnico agrícola nos revela, é um trabalho complicado junto aos agricultores por 

não colocarem em prática as orientações técnicas.  

Gráfico 17- Conhecimento dos Agricultores do 

Mandacaru sobre Lei 7802 de 1989. 
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Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

 

A respeito de Normas de Segurança do Trabalho, temos o resultado do 

gráfico 19, exibindo que 100% dos produtores desconheciam sobre a Norma que 

retrata especificamente todos os procedimentos técnicos que devem ser tomadas 

para a atividade agrícola , enfatizando segurança em todos os aspectos para as 

ferramentas, equipamentos e manipulações. Implicando em desarmonia com a 

qualidade da saúde, meio ambiente e do próprio meio de produção.   

A Norma Regulamentadora número 31, que dispõe sobre a regulamentação  

da organização do ambiente de trabalho nas áreas de agricultura, pecuária, 

silvicultura,exploração florestal e aquicultura para garantir a segurança e a saúde 

dos trabalhadores rurais, além de cuidados com o meio ambiente e também se 

aplica a atividades industriais desenvolvidas em estabelecimentos agrários. Tem o 

objetivo de garantir boas condições de trabalho, higiene e conforto para os  

trabalhadores.  

A aplicação da norma NR 31 estabelece os preceitos e é uma das 

ferramentas na busca da prevenção à saúde do trabalhador do campo, e que deve 

ser observado, na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar 

compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, 

pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e 

meio ambiente do trabalho.   
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Quanto ao uso do EPI , novamente há unamidade em responder que usam os 

equipamentos de segurança indicados para aplicação dos defensivos agricolas, 

entre os principais estão: luvas de Segurança, respiradores, viseira facial, jaleco e 

calça hidro-repelentes, boné ou touca arabé, avental e bota de segurança. E ainda 

existe um check list que deve ser seguido para retirada do EPI para não haver 

contaminação nesse momento, a primeira medida é lavar as luvas de segurança, e 

posteriormente retirar o boné, depois a viseira, o avental, jaleco, botas, calça e luvas 

que devem ser descartados imediamente, e por fim o respirador que não pode ficar 

junto com os demais equipamentos. E no quesito de orientação técnica foi apontado 

que recebem do DIMAND, conforme já mencionado na fala do técnico agrícola que 

executa este tipo de orientação; porém ele não possui habilitação para este tipo de 

trabalho, não se pode afirmar quanto a sua capacidade, e desta forma a 

recomendação é a de contratação de um profissional que execute diariamente esse 

trabalho no campo de orientações, não sobrecarregando também o técnico agrícola 

que atualmente está como Coordenador do Dimand, e já nota a necessidade de 

contratação de outro técnico agrícola. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

 

Na discussão para segurança alimentar temos um cenário adverso, 

representando no gráfico 21,  todos os produtores alegaram necessidade de 

comprar diversos produtos agrícolas tais como: verduras, hortaliças e outras frutas 

uma vez que eles estão concentrados em sua grande maioria  na produção de 
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manga. Assim os agricultores, com terra fértil e água abundante com culturas sem 

diversificação, devido a exigência momentanea do mercado, exposto ao risco de 

saturamento do mercado agricola. A segurança alimentar precisa ser fomentada no 

Distrito com vistas a melhoria da qualidade de vida dos mesmos e seus 

descendentes. O plantio de uma horta comunitária sem agroquimicos onde todos 

pudessem cuidar e plantar e que fosse gerenciada pelas mulheres do Distrito , seria 

uma otima iniciativa nesse quesito. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora( 2019) 

 

Para a questão das Politicas Públicas, 100% dos entrevistados apontam que 

não fazem mais parte do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) entre outros 

programas de assitência via credito rural. Outro fato relevante é que todos 

responderam que a única parceria existente hoje é junto ao SEBRAE na questão do 

monitoramento da mosca das frutas e sua possivel erradicação. Para a assistência 

extensionista só contam com o próprio DIMAND  e um técnico agrícola para atender 

aos 54 lotes. As políticas públicas são conjuntos de ações, programas definidos 

pelos governo em todas as suas esferas com a participação de entes públicos ou 

privados com o objetivo de assegurar dirietos nas áreas social, cultural, étnico ou 

econômico de um determinado grupo mais fragilizado. No Distrito de Mandacaru 

percebemos uma ausência de politicas públicas voltadas a produção do pequeno 

agricultor e falta de incentivo para incrementar a renda, quando eram gerenciados 



73 
 

diretamente pela CODEVASF havia uma maior diversidade de ações junto a esses 

agricultores. É necessário que tais ações sejam continuadas dentro do DIMAND a 

fim de contribuir para garantia dessa atividade. 

Acredita-se que a relevância deste estudo consistiu na reflexão dos 

problemas ambientais por visões distintas, tentando comparar e chamar atenção 

para a responsabilidade da sociedade rural, todavia sem eximir necessidade de 

conscientização da sociedade em geral, uma vez que a partir de modificações nas 

relações entre os homens e a natureza é que desencadeará alterações de atitudes e 

de entendimentos relativos ao meio ambiente. 

A maioria dos produtores declarou que se preocupa com o meio ambiente e 

seus recursos, porém, percebe-se que eles necessitam de um melhor 

esclarecimento sobre gestão de resíduos, manejo de solos e determinações da 

legislação ambiental. As reservas legais e as áreas de preservação permanentes 

são instrumentos imprescindíveis na gestão ambiental local e regional.  

  Em relação à gestão ambiental nas propriedades rurais, verificou-se que 

nenhuns dos produtores realizam a coleta seletiva dos resíduos sólidos de suas 

propriedades, exceto a destinação dos recipientes vazios de agrotóxicos. Isto, sem 

dúvida, destaca a necessidade de capacitação dos profissionais da área e a 

implantação de programas de gestão de resíduos agrícolas direcionado aos 

produtores rurais e aos seus colaboradores e familiares, visando à implantação e 

melhoria do processo de gestão ambiental na área rural.  

A gestão adequada dos recursos naturais, dos insumos e de seus resíduos 

leva a maior produtividade e lucratividade dos sistemas de produção. A adoção das 

melhores práticas nas propriedades rurais é fundamental para viabilizar sistemas 

produtivos mais sustentáveis. Os produtores rurais devem trabalhar, seja individual 

ou coletivamente, para produzirem alimentos com o mínimo de impacto ao meio 

ambiente e que possam consumir sem precisar adquirir em outros locais. Apesar de 

o município ser um polo agrícola latente e o Distrito de Irrigação de Mandacaru ter 

sido o primeiro do município a ser criada, a questão ambiental é bem singela e se 

encontra em processo de desenvolvimento. 

6.5 IMPACTOS AMBIENTAIS DO DISTRITO DE MANDACARU  
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A pesquisa no Distrito de Mandacaru permitiu identificar alguns impactos 

ambientais frente aos recursos envolvidos na atividade agrícola, sendo exibido no 

quadro 1, abaixo: 

 

Quadro  1- IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

RECURSO IMPACTO CONSEQUÊNCIAS 

 

ÁGUA SUPERFICIAL/ 

SUBTERRÂNEA 

 CONSUMO ABUSIVO; 

 POLUIÇÃO/CONTAMINAÇÃO POR 

ELEMENTOS; 

 ESCASSEZ HIDRICA; 

 DEPRECIAÇÃO DA 

QUALIDADE DAS 

CONDICÇÕES FÍSICO E 

QUIMICA DA ÁGUA; 

 

SOLO 

 POLUIÇÃO/CONTAMINAÇÃO POR 

ELEMENTOS. 

 PERDA DA CAPACIDADE 

AGRÍCOLA DO SOLO. 

 

PRÁTICA AGRÍCOLA 

(QUEIMADA) 

 

 POLUIÇÃO DO AR. 

 EMPOBRECIMENTO DO SOLO. 

 ELIMINA NUTRIENTES 

ESSENCIAIS À PLANTA E 

ALTERA 

CARACTERÍSTICAS DO 

SOLO. 

 

BIODIVERSIDADE 

 PROPORCIONANDO CONDIÇÕES 

ADVERSAS DA FLORA E FAUNA 

ORIGINAIS. 

 PERDA DA FLORA E 

FAUNA. 

 

RESÍDUOS 

 GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, 

RECICLÁVEIS E REJEITOS SEM 

GERENCIAMENTO ADEQUADO. 

 DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL SOLO, AR, 

ÁGUA E ENERGIA ALÉM 

DA POLUIÇÃO VISUAL. 

 

AGROTÓXICOS 

 

 MANEJO E GUARDA INADEQUADOS. 

 

 CONTAMINAÇÃO DO 

SOLO, ÁGUA E AR. 

 PREJUIZO A SAÚDE DO 

HOMEM. 

SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

 PREDOMINIO DE UMA CULTURA 

(MONOCULTIVO). 

 

 NECESSIDADE DE 

ADQUIRIR OUTRAS 

FRUTAS, VERDURAS E 

HORTALIÇAS. 

HUMANO  EXPOSIÇÃO AOS AGROQUIMICOS. 

 EXPOSIÇÃO AOS RAIOS 

 PREJUIZO A SAÚDE 

HUMANO 

FAVORECENDO O 
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ULTRAVIOLETAS. 

 ERGONOMIA. 

SURGIMENTO DE 

DOENÇAS TAIS COMO: 

CANCER, LEUCEMIA, 

LOMBALGIAS ENTRE 

OUTROS. 

JURIDICO  FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL DA 

AGRICULTURA 

 DESORDENAMENTO DA 

ATIVIDADE AGRÍCOLA 

SEM QUAISQUER 

PRECEITOS DE 

CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL. 

                                               Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Na atividade produtiva, há o uso intensivo de diversos recursos naturais como 

o solo, ar e água, flora e fauna, o homem com efeitos diretos sobre o meio ambiente. 

Muitos impactos ambientais são provenientes também do uso irresponsável e não 

controlado de insumos químicos como os fertilizantes e os agrotóxicos. Também a 

destinação inadequada de resíduos e rejeitos da produção agrícola é altamente 

impactante sobre o meio ambiente. 

  Entre as práticas agrícolas temos a queimada que expele nutrientes 

essenciais às plantas, como nitrogênio, potássio e o fósforo, afetando a flora e a 

fauna e que está sendo praticada. Sobre o material humano que é diretamente 

prejudicado desde a exposição aos agroquímicos, ergonomia, e pelos raios 

ultravioletas é necessário treinamentos, capacitações e incentivos a uso do EPI bem 

como exames periódicos para prevenir os agricultores frente a possíveis doenças 

mais suscetíveis devido à atividade exercida e seus riscos potenciais. 

Os resíduos sólidos e líquidos são também alarmante, pois nesse processo 

são gerados diversos rejeitos que não estão sendo tratados de forma adequada e 

também por não haver coleta, a falta de gerenciamento destes resíduos é um fato 

que colabora para este impacto. A Segurança dos Alimentos também é relevante 

visto que os agricultores precisam adquirir alimentos da terra que poderiam estar 

cultivando de modo saudável para o consumo próprio já que possuem todo aparato 

para produzir.  

A falta da licença ambiental para atividade da agricultura propicia a origem de 

vários fatores degradantes, pois a atividade é realizada sem nenhum impeditivo legal 

que norteia seus limites ou faz restrições para conservação dos recursos naturais, 
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logo se faz necessário que os agricultores se organizem nesse quesito que será o 

ponta pé inicial para ordenamento da atividade e com base nas condicionantes 

impostas poderão se regularizar e amenizar os efeitos negativos que a agricultura do 

Distrito vem causando todos esse anos sem anuência de órgãos fiscalizadores 

ligado a esfera ambiental. Desta forma, foram encontrados diversos impactos 

ambientais no Distrito de Mandacaru e em cima destes, foi elaborado o Plano de 

Gestão Ambiental com o intuito de contribuir com ações mitigadoras frente a estas 

adversidades. 

6.6 PRODUTO FINAL 

 

O Plano de Gestão ambiental para o DIMAND foi elaborado a partir dos 

impactos encontrados oriundos da investigação na área delimitada de pesquisa 

Projeto de Agricultura Irrigada, variando entre o manejo adequado à legislação 

vigente sobre uso de agrotóxicos e descarte de suas embalagens; a conservação e 

preservação ambiental; a higiene, saúde e segurança do trabalhador, preservação e 

manejo do solo e da água e, boas práticas agrícolas.  

Desta forma, o produto fundamenta-se: na realização da entrevista com o 

técnico agrícola do DIMAND, bem como um questionário realizado com 20 

agricultores deste mesmo projeto, sendo abordadas questões relacionadas ao 

manejo da agricultura e uso frutos daquela terra. Possuindo embasamento em 

abordagens e pesquisas relacionadas a esta temática e toda sua estrutura 

organizacional em sites, artigos, documentários, entre outros. 

Será disponibilizada cópia impressa do Plano de Gestão Ambiental para que 

sirva de parâmetro para a Gestão do Projeto de Agricultura Irrigada- DIMAND 

(Distrito de Irrigação de Mandacaru) com vistas a permitir superar os problemas 

ambientais identificados provocados pelo atual modelo desenvolvido no perímetro 

irrigado. Desta forma, o plano irá permitir o uso de práticas e métodos 

administrativos que reduzirão ao máximo o impacto ambiental da atividade de 

agricultura irrigada além de proporcionar a dinamização e diversificação de 

estratégias para o desenvolvimento sustentável. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Há a necessidade de reincorporação das questões do meio ambiente em 

todas as esferas e a integração dos objetivos da saúde ambiental, numa ampla 

estratégia de desenvolvimento sustentável, no qual haja uma interação dos 

mecanismos e produção gerando melhorias contínuas nas atividades econômicas.  

Desta forma, a gestão ambiental apresenta-se como a ferramenta ideal para o 

ordenamento de todos os segmentos para que o equilíbrio ocorra e possa haver 

desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente ou agredindo o menos possível. 

A pesquisa permitiu identificar o modelo de gestão da atividade agrícola no 

Distrito de Mandacaru através da Gestão do DIMAND que está baseada na elevação 

da produção das culturas dos agricultores, todavia não está atrelada ao modelo de 

desenvolvimento agrícola sustentável. Mesmo com algumas ações voltadas a 

questão ambiental ainda são poucas e insuficientes, frente ao elevado número de 

impactos sobre o meio ambiente e importância da agricultura no mercado nacional, 

inferindo-se a inexistência de um sistema de gestão ambiental eficaz nas 

propriedades rurais. 

Observou-se também diversos efeitos ambientais negativos na cadeia de 

produção agrícola do Distrito sobre os recursos naturais tais como: ar, solo e água, 

fauna e flora, o trabalhador rural, pelo uso de insumos agrícolas, entre outros 

impactos. A pesquisa também mostrou a ausência da sensibilidade ambiental por 

parte dos agricultores bem como a carência de conhecimento a cerca de 

determinados dispositivos legais de ordem ambiental e segurança do trabalho. Logo, 

para a maior conscientização dos produtores é preciso sistematizar ações 

continuadas num plano de gestão ambiental, no qual deve conter procedimentos e 

sugestões de melhorias no desenvolvimento da agricultura para o processo de 

mudança de percepção dos produtores sobre os impactos ambientais das atividades 

rurais.   

Desta forma o plano de Gestão Ambiental deve ser direcionado a atender a 

produção agrícola aliado a técnicas menos impactantes ao meio ambiente que visem 

à preservação uma vez que o meio ambiente é complexo, contendo inúmeros 

elementos biológicos, físicos, sociais e culturais para encontrar o equilíbrio no qual a 

conservação do planeta e a manutenção da vida do homem estejam equiparadas na 

qualidade. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Há quanto tempo desempenha essa função? 

 Quais atividades que sua organização/instituição exerce atualmente?  

Como o DIMAND funciona financeiramente? 

Qual a estrutura dos lotes? 

Tipo de cultura cultivado nos lotes do projeto? 

 Qual a produção agrícola mensal?Anual? 

Como é realizado o escoamento da produção agrícola do projeto? 

Qual faturamento mensal? Anual? 

Qual sistema de captação de água? Você tem outorga de água?  

 Sistema de irrigação? 

Qual método de cultivo empregado no projeto de Irrigação Mandacaru? 

 O projeto mandacaru tem licença ambiental? Qual órgão emitiu? Qual 

validade? E Condicionantes? 

Quais as práticas de segurança do Trabalho aplicadas projeto de Irrigação 

Mandacaru?  

Quais as práticas ambientais no projeto de Irrigação Mandacaru? 

Atualmente, quais são as principais /demandas dos agricultores que são 

atendidos pela organização/instituição?  

Há políticas públicas que favorecem a ampliação das articulações relativas à 

agricultura mais sustentável? Quais? 

Quais as tecnologias sociais existentes no projeto  
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APÊNDICE B- FORMULÁRIO CARACTERIZAÇÃO DOS LOTES 
Qual a área 

construída da 

casa?   (m2) 

. Tipo de habitação em 

que a família vive? 

Qual o principal material 

utilizado na construção? 

 Qual o principal material 

utilizado na cobertura? 

 Quantos 

cômodos têm a 

casa? 

Na casa tem 

sanitário? 

 O sanitário é 

dentro da casa? 

 

 

Qual a principal forma 

de iluminação? 

 Qual o tipo do 

piso? 

 

Tamanho da Casa 

() 

 

Tamanho do 

Quintal 

() 

 

1- Casa            

2- Cômodo 

3 – Barraco  

 

() 

 

1- Alvenaria             () 

2- Adobo   

3- Madeira aproveitada 

4- Palha ou lona plástica 

5- Outros  _____________ 

 

1- Telha cerâmica       (       ) 

2- Lona plástica 

3- Zinco amianto 

4- Palha  

5- Outros _______________ 

 

Em Números 

 

(      ) 

1- Sim       (      ) 

2- Não 

 

1- Sim     (       ) 

2- Não 

 

1- Elétrica      (        ) 

2- Óleo, querosene 

3- Gerador 

4- Não tem 

 

1- Lajota    (     ) 

2- Cimento cru 

3- Cimento liso 

4- Chão batido 

 

Utiliza? 

 

     (         ) 

 

 Existe coleta de lixo na 

comunidade? 

Qual o destino do lixo? Qual o principal destino do esgoto do  seu 

domicilio? 

 Possui vias internas de acesso? 

 

1- Sim   (      ) 

 

1- quintal     (      ) 

 

1- Rede coletora    (      ) 

  

 

1- Sim      (        ) 

2- Não 
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2- Não      

 

2- buraco  

3- aterro  

4- céu aberto 

5- Outros   

2- Fossa séptica 

3- Fossa rudimentar 

4- Céu aberto 

5- Rio/ riacho  

99. Qual estado? 

1. Bom 

2. regular 

3. Ruim      (       ) 

 

 Qual a forma de captação de água?  Na sua comunidade 

possui área de lazer? 

 Existe templo religioso? 

 

Meios de Comunicação 

 

 

1 – Cisterna 

2 – Poço Tubular 

3 – Fonte 

4 – Rio/Riacho 

5 – Poço Artesiano 

6 – Outro ___________  

      (      ) 

 

 

 

1- Sim  

2- Não               (       ) 

 

1- Sim  
2- Não        (       ) 

  

(    ) Telefonia Fixa 

(    )  Celular 

(    ) Correios 

(    ) Rádio Comunitária 

(    ) Outros __________ 
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APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGRICULTORES 
1)DADOS GERAIS DO AGRICULTOR 

a)Nome:________________________________________ 

b) Sexo: (  )Masculino;  (  )Feminino. 

c) Estado Civil: ( )casado; (  )solteiro; (   )Separado; (  )Viúvo. 

d) Idade: 

(  ) 1 a 20 anos (  ) 20 a 40 anos (  ) 40 a 60 anos (  )60 a 80 anos  

e) Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e 

amigos. 

(  ) Moro sozinho 

(  ) Uma a três 

(  ) Quatro a sete 

(  ) Oito a dez  

(  ) Mais de dez 

f) Qual é o seu nível de escolaridade?  

(  ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 

(  ) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Não estudou 

(  ) Sabe ler e escrever 

g) Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, 

quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?  
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(   ) Nenhuma renda. 

(   ) Até 1 salário mínimo (até R$998,00).  

(   ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 998,01 até R$ 2.994,00).  

(   ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.994,01 até R$ 5.998,00). 

(  ) mais  de 6 salários mínimos 

h) Sua renda é apenas da agricultura? 

(  ) Sim; ( ) Não 

Se não, Quais? 

(  )previdência  

(  ) assistência governo. (Bolsa Família Garantia  Safra) 

(  ) outra atividade 

j)Pratica agricultura há quantos anos? 

(  ) 1 a 5 anos;  

(  ) 5 a 10 anos;  

(  )10 a 15 anos;  

(  )15 a 20 anos; 

(  ) 20 ou mais anos 

k) Faz outra atividade além da agricultura? 

(  ) sim; (  )não 

Se sim, quais? 

(  ) Criação de animais; ( ) apicultura; ( ) outras. 

 

2) PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

a)Que tipo de frutas e verduras você planta?___________________________ 

b)Quais produtos usa na lavoura?________________________________ 

c)Quais ferramentas utiliza no cotidiano da agricultura?  
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( ) trator ( ) roçadeira ( )plantadeira manual ( ) pulverizador manual (  ) 

pulverizador motorizado (  ) enxada (  ) carrinho de mão (  ) carrinho de colheita 

(  ) tesouras (  ) outros 

a)Onde você vende o que planta? 

(  ) para empresa exportadora 

(  ) mercado interno 

(  ) mercado regional 

(  ) Associação/Cooperativa 

(  ) outros 

 

b)Onde guarda os agrotóxicos? 

(  ) deposito apropriado 

(  )  a céu aberto 

(  ) dentro de casa 

(  ) outros 

3) PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NA AGRICULTURA 

IRRIGADA 

a) Você usa queimadas para preparar o solo para plantio?  

(  )Sim; (  ) Não 

 

b) Você usa agrotóxicos em toda sua lavoura? 

(  )Sim; ( ) Não 

 

c) Você tem Licença Ambiental da atividade de agricultura? 

(  )Sim; ( ) Não 

 

d)Você possui CEFIR( Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural)? 

(  )Sim; (  ) Não 

 

e)Usa adubo orgânico? 

(  )Sim; (  ) Não 
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f) Usa algum controle alternativo para pragas que não seja agrotóxico? 

( )Sim; ( ) Não 

Se sim, qual?_____________________ 

 

g) No seu lote, tem vegetação da caatinga? 

(  )Sim; (  ) Não 

Se sim, qual?_____________________ 

 

h) Você sabe que existe uma área de reserva legal na sua área e a mesma 

precisa ser cuidada? 

(  )Sim; (  ) Não 

i)Possui algum selo ou certificado de qualidade para frutas ou verduras? 

(  )Sim; (  ) Não 

 

Se sim, Qual?____________________________ 

 

4) MANEJO DE RESÍDUOS  

a)Você Separa os resíduos sólidos do seu lote? 

( ) Sim; ( ) Não 

 

b)O que faz com os restos de plantas e verduras que não são estão bom para 

vender? 

(  ) enterra 

(   ) faz compostagem 

(   ) vai pro lixo 

(  ) nada 

c)O que faz com as embalagens dos agrotóxicos?  

(  ) joga no lixo 
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(  ) destina para empresa especializada 

(  ) reaproveita 

5) AGROTÓXICOS: (USO, TIPOS, TOXICOLOGIA, MANIPULAÇÃO). 

a)Você conhece a lei nº 7802, sobre os agrotóxicos? 

(  ) Sim; ( )Não 

b) Sabe sobre o risco do uso dos agrotóxicos? 

(  ) Sim; ( )Não 

 

Se sim, Quais? __________________________________ 

 

b)Já participou de alguma palestra ou curso sobre o uso dos agrotóxicos? 

(  ) Sim; (  )Não 

 

Se sim, foi feita por quem?________________________ 

 

c)Conhece alguém que já sofreu intoxicação por agrotóxicos? 

(  ) Sim; (  )Não 

 

d)Sabe quais medidas adotar na manipulação dos agrotóxicos? 

(  ) Sim; (  )Não 

6) LEGISLAÇÃO: NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DE 

ATIVIDADE AGRÍCOLA- NR 31 

a)Você conhece a Norma Regulamentadora nº 31 sobre a saúde e segurança 

do trabalho rural? 

(  ) Sim; (  )Não 

 

b)Quando faz aplicação de agrotóxicos utiliza EPI?  

(  ) Sim; (  )Não 

Se sim, Quais?  ( ) calça; () luvas; () botas; () máscara; ()óculos;  () outros. 
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c) Recebe orientação técnica  para aplicação de agrotóxicos e /ou fertilizantes? 

( ) Sim; ( )Não 

Se sim, de quem? __________________ 

7) SEGURANÇA ALIMENTAR 

a)Você consome o que produz? 

(  ) Sim; (  )Não 

 

b)Precisa adquirir outros produtos agrícolas? 

(  ) Sim; ( )Não 

 

8) POLITICAS PÚBLICAS 

a)Está vinculado a algum programa do governo como o PAA, PNAE, 

PRONAF? 

(  ) Sim; (  )Não 

 

b)Recebe assistência de extensionistas ou técnicos rurais? 

( ) Sim; ( )Não 

 Se sim, são de qual órgão? ________________________ 

 

c)Tem parceria com alguma instituição? 

(  ) Sim; (  )Não 

Se sim, qual? __________________________ 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: “O Desafio Da Gestão Ambiental Na Agricultura: Estudo 

De Caso No Distrito De Irrigação De Mandacaru No Munícipio De Juazeiro-Ba” 

CAEE Nº: 01168918.0.0000.5196 

Pesquisadora responsável: Diamile Patrícia Lucena da Silva 

Nome do orientador: Vanderlei Souza Carvalho 

Participantes da pesquisa: Representante da Gestão do DIMAND- técnico 

agrícola. 

Natureza da pesquisa: O (A) Senhor (Senhora) está sendo convidado (a) a 

participar desta pesquisa para expressar sua opinião com o objetivo de realizar 

uma investigação sobre a atividade agrícola no Projeto de Agricultura Irrigada – 

DIMAND (Distrito de Irrigação de Mandacaru) pertencente ao Município de 

Juazeiro-BA para a construção do Plano de Gestão Ambiental. Sabendo-se 

que a agricultura é a atividade econômica que sustenta a economia local e para 

manutenção desta dentro do semiárido nordestino é fundamental o 

desenvolvimento de um novo modelo de práticas agrícolas visando à 

sustentabilidade na agricultura.  

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada atraves de questionário 

com multipla escolha a ser escolhido a que mais represente a situação do 

Distrito, não existindo certo ou errado, apenas a opinião do entrevistado. São 

perguntas sobre o solo, água, vegetação, esgoto, lixo, agrotoxicos e sobre 

conhecimento das leis, tudo envolvendo a atividade de agricultura que você 

exerce no seu dia-a-dia. A aplicação do questionário será realizada no local 

indicado pelos agricultores e agricultoras, não havendo necessidade de 

deslocamento e a duração será até o preenchimento das questões elencadas, 

o que poderá variar. Com base nesta pesquisa, será formado um banco de 

dados que contribuirão para entender como é feito a atividade agrícola do 

Distrito e os diversos elementos que interferem no desenvolvimento desta 

atividade, e assim elaborar um plano de Gestão Ambiental que servirá como 

suporte para a Gestão do Distrito juntamente com os agricultores e agricultoras 

que lidam com essa tarefa. 
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Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução Nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não 

infringe as normas legais e éticas, contudo podem ocorrer riscos minimos 

previsiveis, podendo haver desconforto ou constrangimento, no ato da 

entrevista, devido à exposição de sua opinião e também pelo fato do agricultor 

ou agricultora preencher o questionário, caso o mesmo não possua dominio da 

escrita e leitura. Há também o risco de Invasão de privacidade e de Tomar o 

tempo do sujeito ao responder ao questionário/entrevista; As medidas serão: 

Minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não 

responder questões constrangedoras. Estar atento aos sinais verbais e não 

verbais de desconforto. Garantir a participação de todos que desejem participar 

mesmo sem saber ler e escrever através de testemunha. - Garantir que o 

estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou dano à saúde 

do sujeito participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no 

termo de consentimento. Vale ressaltar que mesmo após consentimento prévio, 

caso tenha desistido ou não tenha condições de receber a pesquisador ou não 

deseje dar prosseguimento a entrevista iniciada, tal recusa não trará qualquer 

problema ao (a) senhor (a), pois não é intuito da pesquisadora atrapalhar a 

rotina pessoal e de trabalho ou causar qualquer outro prejuízo ao seu bem 

estar e privacidade. Antes de iniciar a entrevista, será apresentado ao 

participante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

apreciação e em caso de concordância, realizar sua assinatura. Será 

assegurado o direito de desistência em qualquer fase da pesquisa, bem como 

o ressarcimento de despesas que venham ocorrer e ainda, indenização diante 

de eventuais danos decorrentes da pesquisa, desde que sejam devidamente 

comprovados. 

Este estudo não oferece benefício diretamente, todavia espera-se que a 

pesquisa possa mostrar os problemas que estão no desenvolvimento da 

atividade agrícola e diante disso propor alternativas de melhoria que deverão 
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compor o Plano de Gestão Ambiental, produto final, e que contribuam para o 

desenvolvimento daquele local. 

 

Garantias éticas: Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de 

dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização. 

Desta forma, Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão 

ressarcidas. É garantido ainda o seu direito a indenização diante de eventuais 

danos decorrentes da pesquisa, desde que sejam devidamente comprovadas. 

Tendo a liberdade de se recusar a participar e ainda de se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

  

Confidencialidade: É garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 

pesquisador (es) terá conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a 

mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. Não será necessário colocar o 

nome no questionário. É garantido ainda que você tenha acesso aos resultados 

com o(s) pesquisador (es). Os dados serão armazenados em forma de 

arquivos digitalizados em banco de dados, formato Word, nos arquivos do 

computador da pesquisadora e, ainda, terão versões impressas que serão 

armazenadas em armário fechado com chaves na Coordenação do Curso de 

Pós-Graduação em Extensão Rural da Univasf. Ressalta-se que este projeto 

somente será iniciado mediante aprovação deste no Comitê de Ética. 

 Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) 

pesquisador (es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no 

final deste termo. 

Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas 

e rubricadas em todas as páginas uma das quais ficará com o (a) senhor (a) e 

a outra com o(s) pesquisador (es). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver 

dúvida a respeito. 
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Local da Entrevista, _____ de ____________________ de 20____. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

______________________________________________________ 

Nome da Testemunha 

 

______________________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Impressão datiloscopica 

___________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Pesquisadora Responsável: Diamile Patrícia Lucena Da Silva, Endereço: Rua 

Ilha do Rodeadouro, 195, Residencial Praia do Rodeadouro. CEP: Juazeiro-BA. 

Tel: (74) 98828-0783. Email: diamile23@gmail.com.  

 

Orientador: Vanderlei Souza Carvalho. Tel. (74) 99813-0588 

Email: vanderlei.carvalho@univasf.edu.br. 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar:  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

 

mailto:diamile23@gmail.com
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Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 

andar. 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cep@univasf.edu.br 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado 

interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos que 

participam de pesquisas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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ANEXO A- LICENÇA AMBIENTAL CANAL E CONDICIONANTES 
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ANEXO B- OUTORGA ÁGUA
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ANEXO C-SELO VERDE ELCOMEIA 
 

 


