
Valdirene C. Sartori¹; Leandro Venturin²;João Villa3

Valdirene Camatti Sartori vcsartor@ucs.br

Universidade  de  Caxias  do  Sul,  Centro  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde,  Instituto  de

Biotecnologia  -  Laboratório  de  Agricultura  Orgânica  (54)  3218  2100  R  2663,  Professor

Pesquisador. Doutora (UFPR)

Leandro  Venturin,  stventur@gmail.com  54  3233  1638  Centro  Ecológico  Serra.

Assessor/Extensionista.  Tecnólogo  em  Viticultura  e  Enologia.  Centro  Federal  de  Ensino

Tecnológico. 

João Villa jvilla@emater.tche.br, 9602 1320. EMATER ASCAR – RS, Extensionista. Caxias do

Sul Eng Agrônomo. UPF 

mailto:jvilla@emater.tche.br
mailto:vcsartor@ucs.br


Boas práticas produtivas na área da Bacia de Captação Faxinal - Ampliação da agriculta
orgânica na Serra Gaúcha

 Production practices good in the area of the Basin of Faxinal Capture - Expansion of
agriculture organic in Serra Gaúcha

Resumo 

Do número de famílias que vivem da agropecuária dentro da Bacia de Captação Faxinal, a maior

parte delas fazem em suas propriedades a agricultura do tipo convencional, isto é, com utilização

muitas  vezes  indiscriminada  de  agroquímicos. O  uso  deste  sistema  de  produção  tem  como

consequência  acúmulo  de  resíduos  por  agrotóxicos  que  percolam do  solo/água,  contaminando

águas  superficiais  e  os  lençóis  freáticos,  causando  sérios  danos  ambientais.  Neste  contexto,  o

Núcleo de Inovação em Desenvolvimento em Agricultura Sustentável da Universidade de Caxias

do  Sul  desenvolve  um  trabalho  que  visa  ampliar  o  debate  sobre  as  formas  de  produção  de

hortifrutigranjeiros  com a  comunidade  de  agricultores  familiares  estabelecidos  nesta  Bacia.  Já

foram observadas alterações perceptíveis na qualidade de vida dos agricultores beneficiários do

projeto como: redução de 50% no uso de herbicidas nas áreas que receberam plantas de cobertura

de solo e consequentemente redução do custo de produção; e redução na aplicação de inseticidas e

fungicidas em 25%.

Palavras-chave: conscientização ambiental, agricultura orgânica, qualidade das águas

Abstract 

The number of families living of agriculture within the Catchment Basin Faxinal, most of them do

in  their  properties  to  the  conventional  agriculture  type,  that  is,  using  often  indiscriminate  of

agrochemicals. Use of this production system results in accumulation of waste pesticide percolating

soil / water, contaminating water surface and groundwater, causing serious environmental damage.

In this context, the Innovation Center for Development in Sustainable Agriculture at the University



of  Caxias  do  Sul  develops  a  work that  aims  to  broaden  the  debate  on  ways  to  horticultural

production with the community of farmers family set  forth in this Basin. Have been noticeable

changes observed in the quality of life of farmers as beneficiaries of the project: 50% reduction in

the  use of  herbicides  in  areas  that  received ground cover  plants  and thus  reducing the  cost  of

production; and a reduction in the application of insecticides and fungicides by 25%.

Keywords: environmental awareness, organic agriculture, water quality

Introdução 

A agricultura  caxiense representa  apenas  2% da  economia  municipal,  entretanto,  tem a

maior produção de hortigranjeiros do Estado, sendo responsável por 40% e 80% do abastecimento

das CEASAS de Porto Alegre e de Caxias do Sul, respectivamente. O Município de Caxias do Sul

possui uma área territorial de 152 mil hectares. Destes, 138.492 pertencem à área rural (91% de seu

território), onde vivem aproximadamente 27 mil pessoas, correspondendo a 7,5% da população da

cidade. São 5.769 famílias que vivem da agropecuária, sendo que a maior parte delas fazem em suas

propriedades ainda a agricultura do tipo tradicional/convencional, isto é, com utilização indiscrimi-

nada de agro-químicos. Muitas dessas propriedades encontram-se próximas ou dentro das bacias de

captação, o que determina graves consequências sobre a qualidade das águas de nossa região. Esse

modelo tecnológico se reflete na saúde humana, e na economia incluindo aí a forte dependência dos

agricultores em relação aos insumos externos. 

Segundo a Lei Complementar nº 246, de 6 de dezembro de 2005 da Prefeitura Municipal de

Caxias do Sul,  Art.56. § 2° “O uso de defensivos agrícolas e fertilizantes deverá se restringir ao

mínimo  indispensável,  podendo  o  Poder  Público,  através  da  Secretaria  Municipal  do  Meio

Ambiente  – SEMMA, proibir  o  uso  de  tais  defensivos  e  fertilizantes,  verificados  os  níveis  de

contaminação  da  água,  com a  ouvida  do  SAMAE e  da  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  –

SMAG”.

O fato da área da Bacia de Captação Faxinal constituírem-se em importante produtora de

água e alimentos, fundamentais para o abastecimento da região de Caxias do Sul, torna necessária

uma proposta de desenvolvimento sustentável, que signifique a sobrevivência e bem estar da grande

parcela de agricultores desta região, e a qualidade das águas consumidas pela população rural e

urbana do nosso município.

Em substituição  ao  modelo  dominante,  o  Núcleo  de  Inovação  em Desenvolvimento  em

Agricultura Sustentável da Universidade de Caxias do Sul apoia a produção de base agroecológica

em acordo  com a  Política  Nacional  de  Agroecologia  e  Produção  Orgânica  (PLANAPO).  Este



modelo otimiza a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos

demais  recursos  naturais  essenciais  à  vida.  Além  de  ser  uma  alternativa  para  a  produção  de

alimentos livres de agrotóxicos, tendo como base o equilíbrio ecológico, a eficiência econômica e a

justiça social, fortalecendo agricultores e protegendo o meio ambiente e a sociedade. 

1. Justificativa

O  uso  intensivo,  e  muitas  vezes  indiscriminado  de  agrotóxicos  tem  desencadeado  a

preocupação de profissionais de diversas áreas, frente aos riscos potenciais que essas substâncias

trazem ao ambiente e aos seres humanos. Nesse contexto, a água consumida pelas populações pode

ser  uma importante  forma  de  exposição.  Os  agrotóxicos  constituem parâmetro  preconizado  no

padrão de potabilidade nacional, expresso na Portaria MS nº 518, de 25 de março de 2004, mediante

a indicação de valores máximos permitidos (VMP) para 23 substâncias.

Segundo Sperling1, a agricultura vem se tornando grande fonte de poluição difusa das águas

superficiais, devido à utilização do solo sem respeitar sua capacidade de suporte e simplificação da

produção, via adoção de pacotes tecnológicos. 

Também segundo Pionke  et al.2  58% do fósforo que chega aos mananciais aquáticos são

oriundos de áreas agrícolas.  Além disso,  a agricultura intensiva tem usado indiscriminadamente

insumos como inseticidas, herbicidas e fertilizantes, substâncias fundamentais na manutenção da

produtividade e, por outro lado, determinantes de condições inadequadas de saneamento ambiental,

pela alta carga de contaminação por fontes difusas (De Luca et al.3).

Segundo  Dores;  De-Lamonica-Freire4,  a  maioria  dos  contaminantes  presentes  em águas

subterrâneas  e  superficiais  devidos  à  atividade  humana  está  relacionada às  fontes  industriais  e

1Sperling, M. Von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de  esgotos. 3º ed. DESA.

UFMG, Belo Horizonte, 2005. 452p

2Pionke, H. B.; Gburek, W. J.; Sharpley A. N. Critical source area controls on water quality in an

agricultural watershed located in de Chesapeake basin. Ecological Engineering, Columbus, v. 14, p.

325-335, 2000.

3De Luca, S. J, Santos, Z. S., Deus, A. B. S. Qualidade da drenagem pluvial rural vs preservação e

proteção da vida aquática. In: Tucci, C. E. M., Marques, D. M. L. M. (org.). Avaliação e controle da

drenagem urbana. Porto Alegre: ABRH, 2001. p. 111-123.

4Dores, E. F. G. C.; De-Lamonica-Freire, E. M. Contaminação do ambiente aquático por pesticidas.

Estudo de caso:  Águas usadas  para  consumo humano em Primavera  do Leste,  Mato Grosso –

Análise Preliminar. Química Nova. São Paulo. Vol. 24, nº 1, 2001. p.27-36.



agrícolas. A qualidade da água é muito dinâmica, variando no tempo e no espaço segundo diversas

condicionantes naturais ou antrópicas. Nesse sentido, a presença de determinadas substâncias na

água  pode  trazer  dificuldades  para  seu  tratamento  e  disponibilização  às  populações,  exigindo

tratamentos específicos mais complexos para sua remoção (Pádua; Ferreira, 5).

Com relação a bacias de captação, o termo  “manejo de bacias hidrográficas” refere-se à

regularização, controle e manejo dos recursos naturais de uma bacia, com a finalidade de proteção e

aumento de produção das fontes de água. Este manejo visa a interação do uso do solo, vegetação,

água e outros recursos presentes (Bormann et al6).

A saúde ambiental de um corpo de água é afetada pelas atividades humanas desenvolvidas

em suas bacias hidrográficas, incluindo: (1) esgotos domésticos; (2) recepção da água de chuva, que

escoa por áreas agrícolas e sobre solos sujeitos  a erosão; (3) percolação do chorume de lixões

próximos aos corpos de água; (4) compostos tóxicos oriundos de pesticidas utilizados na agricultura

e no reflorestamento; e (5) águas contaminadas por xenobióticos, compostos orgânicos resistentes e

traços  de  produtos  farmacêuticos  (Bernhardt7).  Todos  esses  fatores  induzem  à  degradação  da

qualidade  da  água,  à  perda  de  diversidade  biológica  e  ao  desperdício  de  recursos  hídricos

(Straškraba & Tundisi8). Segundo esses mesmos autores, existe uma forte relação entre o grau de

poluição e a densidade populacional advindas da urbanização, industrialização e desenvolvimento

da agricultura em larga escala.

Os agrotóxicos podem causar inúmeros efeitos adversos sobre o organismo e saúde dos seres

humanos,  podendo ser  decorrentes  de intoxicações  agudas,  resultantes  de  contatos  isolados  até

poucos contatos  com o agente tóxico durante períodos curtos de tempo,  com efeitos  imediatos

aparecendo em poucas  horas  ou  dias.  Além da  exposição  crônica,  a  qual  resulta  da exposição

prolongada  aos  xenobióticos,  em  doses  cumulativas  nos  órgãos,  sistemas  e  organismos,  com

desfechos surgindo após meses ou anos do início da exposição contínua. 

5Pádua, V. L.; Ferreira, A. C. S. Qualidade da água para consumo humano. In: Heller, L., Pádua, V.

L. (Org.). Abastecimento de água para consumo humano. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2006.

cap. 4, p. 153-221.

6Bormann,  B.T.;  Brookes,  M.H.;  Ford,  E.D.;  et  al.  A framework  for  sustainable-ecossystem

management. Portland: Department of Agriculture, Pacific Northwest Research Station. (General

thechnical report- PNW – GTR – 331), p. 61, 1994.

7Bernhardt, H. Control of reservoir water quality. In: Hahn, H.H. & Klute, R. (eds) Chemical water

and wastewater treatment. Springer, Berlin, 1990.

8Straškraba, M. & Tundisi, J.G. (orgs). Diretrizes para o gerenciamento de lagos: gerenciamento da

qualidade da água de represas. Instituto Internacional de Ecologia, São Carlos, vol. 9, 2 ed., p. 300,

2008.



Os  efeitos  dessas  exposições  podem se  manifestar  de  forma  leve,  moderada  ou  grave,

variando em função da toxicidade dos produtos, tempo e forma de exposição e, em muitos casos,

levando à morte dos indivíduos (Alavanja et al9). 

Alguns países como EUA e Holanda mantém programas de monitoramento de resíduos de

agrotóxicos em águas, como parte de uma política de gerenciamento de riscos para tais substâncias

(Snoo  et  al.10;  Usepa a11).  No Brasil,  a estimativa do total  de trabalhos recentes em que foram

encontrados resíduos de agrotóxicos no ambiente e, em especial nas águas utilizadas para consumo

humano, não constitui tarefa fácil. Existem alguns estudos, mas de forma pulverizada, sobretudo ao

se  considerar  importantes  aspectos  relacionados,  como  a  intensidade  de  uso  de  agrotóxicos,  a

extensão territorial do país e a relativa complexidade exigida para a realização das análises.

Dados  do  Ministério  da  Saúde  (Brasil,  c12)  reportam que  da  totalidade  de  Sistemas  de

Abastecimento de Água (SAA) cadastrados no SISAGUA em 2008, 24% apresentam informações

sobre o controle da qualidade da água para os parâmetros agrotóxicos e apenas 0,5% apresenta

informações sobre a vigilância da qualidade da água para tais substâncias (cuja responsabilidade é

do setor saúde). Uma informação preocupante é que dentre as amostras coletadas nas saídas das

estações  de  tratamento  de  água  pelos  prestadores  de  serviço  de  abastecimento  em  2008  (e

alimentadas  no  SISAGUA),  foi  verificada  a  não  conformidade  para  as  seguintes  substâncias:

aldrin/dieldrin (12%), clordano e isômeros (11%), endrin (10%) e heptacloro/heptacloro epóxido

(11%). Embora tenham seu uso proibido no país, todas essas substâncias possuem características de

persistência no ambiente, o que poderia justificar a presença nas amostras analisadas. Cabe destacar,

ainda, que os dados apresentados referem-se às médias de 16 Unidades da Federação, visto que 11

estados não realizaram tais análises e/ou não alimentaram o referido sistema de informações com

dados de 2008.

9Alavanja,  M. C.  R.  et  al.  Characteristics  of  pesticide use in  a  pesticide applicator  cohort:  the

Agricultural Health Study. Environ Res, v. 80, n. 2, p. 172-9, fev. 1999. 

10Snoo, G. R.; Tamis, W. L. M.; Vijver, M. G.; Musters, C.; Van´T Zelfde,  M. Risk Mapping of

Pesticides; The Dutch Atlas of Pesticide Concentrations in Surface Waters: www.pesticidesatals.nl.

Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University, 71 / 2a, 2006. pp. 49-58.

11USEPA -  United  States  Environmental  Protection  Agency.  Understanding  the  Safe  Drinking

Water  Act.  EPA  816-F-04-030.  June  2004a.  Disponível  em:

<http://www.epa.gov/safewater/sdwa/pdfs/fs_30ann_sdwa_web.pdf. Acesso em: 09 dez. 2009.

12BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.  Vigilância  em  Saúde

Ambiental:  Dados  e  indicadores  selecionados.  III  Informe  Unificado  das  Informações  sobre

Agrotóxicos Existentes no SUS. 2009. Edição especial. Brasília: Ministério da Saúde, 2009c (Série

B. Textos Básicos de Saúde).



Dentre  os  pesticidas  empregados  na  agricultura  destacam-se  os  herbicidas,  que

correspondem  à  maior  parcela  comercializada  mundialmente  (Ueta  et  al13).  Os  herbicidas  são

agentes biológicos ou substâncias químicas que agem matando ou suprimindo o desenvolvimento

de espécies daninhas (Roman et al14), que comprometem a produtividade de culturas de interesse

comercial. O problema é que muitas destas moléculas têm grande probabilidade de contaminar os

recursos hídricos, graças a características como alto potencial de deslocamento no perfil do solo

(lixiviação),  elevada  persistência  no  solo,  baixa  a  moderada  solubilidade  em água  e  adsorção

moderada à matéria orgânica presente nos colóides do solo (Almeida et al15)

De acordo com  (Gorgen &Guterres16) quando foi lançada no mercado a propaganda dizia

que  o  glifosato  era  inócuo  e  biodegradável,  portanto,  inofensivo  à  saúde  humana  e  ao  meio

ambiente.  De  acordo  com informações  científicas  recentes,  a  realidade  é  outra.  O  resíduo  de

glifosato persiste no solo, na água e nos alimentos. Recentemente a Dinamarca restringiu o seu uso

pois foram constatados resíduos em água subterrânea.  Na degradação do glifosato um dos seus

subprodutos  –  um metabólito  –  chamado  AMPA é  mais  nocivo  que  o  próprio  glifosato  e  foi

encontrado em carpas 90 dias após a aplicação do herbicida. Os produtos à base de glifosato são

altamente tóxicos para pessoas e animais. Entre os sintomas mais comuns citam-se irritação nos

olhos e pele, dor de cabeça, náuseas, entorpecimento, elevação da pressão arterial, palpitações e

alergias agudas e crônicas.(Gorgen & Guterres)

13Ueta,  J.,  Shuhama,  I.K  &  Cerdeira,  A.L.  Biodegradação  de  herbicidas  e  biorremediação:

microrganismos degradadores de atrazina provenientes de solos da Região do Aquífero Guarani.

Revista Plantio Direto. 2001.v. 24, p. 25-30.

14Roman, e.e., Beckie, H., Vargas, L., Hall, L., Rizzardi, M.A. & Wolf, T.M. Como funcionam os

herbicidas da biologia à aplicação. Passo. Fundo: Gráfica Editora Berthier, 2007. 160 p.

15Almeida, S.D.B.; Costa, E.; Gomes, M.A.F.; Luchini, L.; Spadotto, C. & Matallo, M. B. Sorção

de Triazinas em Solos Tropicais. I. Pré seleção para recomendação de uso na região de Ubatuba,

São Paulo, Brasil. In: IV Congreso Iberoamericano de Física Y Química Ambiental, 2006, Cáceres.

MEDIOAMBIENTE EN IBEROAMERICA - Visión desde la Física y la Química en los albores del

siglo XXI, 2006. v. 2. p. 17-24.

16Gorgen, Sergio Frei. Guterres, Enio. Efeitos nocivos do glifosato. Disponível em: C:\Documents

and Settings\aa\Desktop\CLAUDIA I\Efeitos nocivos do Glifosato.htm. Acesso em 21 de outubro

de 2008.



Segundo Cremonese17 avaliando  a  exposição  a  agrotóxicos  e  distúrbios  reprodutivos  de

trabalhadores  rurais,  seus  familiares  e  jovens  do  município  de  Farroupilha,  verificou para  um

possível comprometimento nos níveis normais dos hormônios reprodutivos e, consequentemente, da

saúde reprodutiva das populações expostas a agrotóxicos. Alterações decorrentes dos muitos anos

de contato com agrotóxicos, de forma intensa e, muitas vezes, sem utilização de proteção individual

correta podem ser apontadas com principais causas destas alterações. Também segundo este autor, a

exposição crônica a estes agentes, adicionalmente com falta de proteção pessoal durante manuseio,

carência de conhecimento quanto aos riscos do contato com os agrotóxicos, escassez de programas

públicos com objetivo de diminuir o uso intenso e que tragam alternativas no cultivo de alimentos,

estão  entre  os  principais  problemas  associados  ao  crescente  uso  de  agrotóxicos  e,

consequentemente,  aumento  na  ocorrência  de  desfechos  adversos  na  saúde  reprodutiva  da

população rural,  especialmente trabalhadores  agrícolas  organizados sob o regime da  agricultura

familiar 

Segundo  a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), na publicação de uma

Monografia:  volume  112  (2015),  na  qual,  após  a  avaliação  da  carcinogenicidade  de  cinco

ingredientes  ativos  de  agrotóxicos  por  uma equipe  de  pesquisadores  de  11  países,  incluindo o

Brasil,  classificou o herbicida  glifosato  e  os  inseticidas  malationa  e  diazinona como prováveis

agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 2A) e os inseticidas tetraclorvinfós e parationa como

possíveis agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 2B). 

2. Agricultura Orgânica

A Lei  Federal  n.o  10.831 de  23  de  dezembro  de  2003,  que  dispõe  sobre  a  agricultura

orgânica, em seu artigo primeiro reforça a importância da adequada utilização dos recursos naturais

e estabelece, como uma das nove finalidades, a de promover um uso saudável do solo, da água e do

ar e reduzir ao mínimo, todas as formas de contaminações desses elementos que possam resultar das

práticas agrícolas

A agricultura orgânica é definida como sendo a produção de alimentos de origem vegetal ou

animal,  sem  a  utilização  de  agrotóxicos  e  adubos  minerais  sintéticos  ou  outros  agentes

contaminantes,  visando a maximização dos benefícios  sociais,  a auto-sustentação, a redução ou

eliminação da dependência de insumos sintéticos, energia não renovável e a preservação do meio

17Cremonese, C. Exposição a agrotóxicos e distúrbios reprodutivos: estudo em trabalhadores rurais,

seus  familiares  e  jovens  do  município  de  Farroupilha  –  RS”.  Fundação  Osvaldo  Cruz.  Tese

(Doutorado) –Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2014. 



ambiente,  por  meio  da  otimização do uso  de  recursos  naturais  e  sócio-econômicos disponíveis

(Hamerschimidt18).

Basicamente, a agricultura orgânica tem como sustentáculo a aplicação no solo de resíduos

orgânicos vegetais e animais, de preferência produzidos na propriedade agrícola, com o objetivo de

manter o equilíbrio biológico e a ciclagem denutrientes (Feiden19). 

O  binômio  saúde/alimentação  vem despertando  a  atenção  do  consumidor  na  busca  por

alimentos mais saudáveis. Não é, portanto, surpreendente que a agricultura orgânica apresente-se

em ampla  expansão  em nível  mundial  por  suas  características  de  sustentabilidade  e  oferta  de

produtos de qualidade, com certificação de origem, que atendem à crescente demanda por parte de

consumidores mais exigentes (Almeida et al20). 

De  acordo  com  Darolt21,  há  evidências  da  superioridade  nutricional  e  menor  risco

toxicológico dos produtos orgânicos. Toor et al22 verificaram a influência de  diferentes tipos de

fertilizantes sobre os principais componentes antioxidantes de tomates e concluíram que as fontes

de adubos podem ter um expressivo efeito sobre a concentração destes compostos. A utilização de

adubos orgânicos aumentou os níveis de fenólicos totais e ácido ascórbico. 

Smith23 analisou o teor de minerais de alimentos adquiridos em várias lojas da cidade de

Chicago,  durante  o  período  de  dois  anos.  As  frutas  (maçãs  e  peras),  batata  e  milho  foram

selecionados entre amostras de alimentos convencionais e orgânicos, considerando-se variedades e

tamanhos similares. Os resultados revelaram que nos alimentos orgânicos, as concentrações foram

superiores para os seguintes minerais: cálcio (63%), ferro (59%), magnésio (138%), fósforo (91%),

18Hamerschimidt, I. Agricultura orgânica: Conceituações e princípios. In: Anais do 38ª Congresso

Brasileiro de Olericultura. Pretolina-PE; ART&MIDIA, 1998. CD-ROM. 

19Feiden,  A.  Conversão  de  Sistemas  de  Produção  Convencionais  para  Sistemas  de  Produção

Orgânicos.  Seropédica:  Embrapa  Agrobiologia,  dez.  2001.  20p.  (Embrapa  Agrobiologia.

Documentos, 139). 

20Almeida,  D.L.;  Azevedo,  M.S.F.R.;  Cardoso, M.O .;  De-Polli,  H.;  Guerra,  J.G.M.; Medeiros,

C.A.B.;  Neves,  M.C.P.;  Núnes,  M.U.C.;  Rodrigues,  H.R.;  Saminez,  T.C.O;  Vieira,  R.C.M.

Agricultura Orgânica: Instrumento para a Sustentabilidade dos Sistemas de Produção e Valoração

de  Produtos  Agropecuários.Seropédica:  Embrapa  Agrobiologia,  dez.  2000.  22p.  (Embrapa

Agrobiologia. Documentos, 122) 

21Darolt, M. R. A qualidade nutricional do alimento orgânico é superior ao convencional? IAPAR-

SC. 2003. 4p. 

22  Toor RK, Savage GP, Heeb A. Influence of different types of fertilizers on the major antioxidant

components of tomatoes. J Food Comp Anal. 2006; 19(1): 20-27

23Smith BL. Organic foods vs. supermarket foods: element levels. J Appl Nutr. 1993; 45(1): 35–39.



potássio  (125%),  zinco  (72,5%),  sódio  (159%)  e  selênio  (390%).  Inversamente,  foi  verificado

menor conteúdo de alumínio (40%), chumbo (29%) e mercúrio (25%). Deste modo, este estudo

sugere  que  existem  diferenças  significativas,  quando  se  estabelece  a  comparação  entre  a

composição  dos  alimentos  orgânicos  e  convencionais,  no  que  diz  respeito  a  nutrientes  e

contaminantes minerais.

Também segundo Schuphan24, pesquisa realizada na Alemanha, durante um período de doze

anos, visou a comparação entre dois padrões de aplicação de fertilizantes na produção de espinafre,

batata, cenoura e repolho, avaliando sistema convencional e orgânico de produção, foi verificado

que  o  sistema  orgânico  para  os  alimentos  cultivados  com  a  aplicação  da  adubação  orgânica,

observou-se acréscimos de matéria seca (23%), proteína (18%), vitamina C (28%), açúcares totais

(19%), metionina (23%), ferro (77%), potássio (18%), cálcio (10%) e fósforo (13%). Inversamente,

verificou-se o decréscimo do sódio (12%) e do nitrato (93%). 

Caldas  &  Souza25 o  consumo  de  alimentos  seguros  significa  a  promoção  da  saúde  e

manutenção da  qualidade  de  vida  da  população.  A garantia  de  alimento  relativamente  livre  de

contaminantes é essencial para a prevenção de doenças, principalmente em um país como o Brasil,

onde  uma  parte  considerável  da  população  enfrenta  sérios  problemas  relativos  aos  distúrbios

nutricionais e limitações no tocante ao acesso ao sistema público de saúde.

Outros  autores  também  sugerem  uma  tendência  de  maior  conteúdo  de  nutrientes  e

compostos funcionais em vegetais orgânicos (Borguini26 ;Lima & Vianelo27). As hortaliças tomate e

beterraba  apresentaram maior  teor  de  vitamina  C  em relação  a  essas  hortaliças  não  orgânicas

(Ferreira et al28) e em frutas como pêssego (Carbonaro et al29). 

24Schuphan W. Nutritive value of crops as influenced by organic and inorganic fertilizer treatment. 

Qualitas Plantarum: plant foods for human nutrition. 1974; 23(4): 333-358.

25Caldas ED, Souza LCK. Avaliação de risco crônico da ingestão de resíduos de pesticidas na dieta

brasileira. Rev Saúde Pública. 2000; 34(5): 529-537.

26Borguini, R. G. Avaliação do potencial antioxidante e de algumas características físico-químicas

do tomate (Lycopersicon esculentum) orgânico em comparação ao convencional. 2006. 161f. Tese

(Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

27Lima, G. P. P.; Vianelo, F. Review on main differen ces between organic and conventional plant-

based foods. Int. J. Food Sci. Technol ., v. 46, p. 1-11, 2011.

28Ferreira, S. M. R.; et al. Qualidade de tomate de mesa cultivado nos sistemas convencional e

orgânico. Ciênc. Tecnol. Aliment ., v.30, p.224-230, 2010

29Carbonaro,  M.; et al.  Modulation of antioxidant com pounds in organic vs conventional fruit

(Peach, Prunus persica L., and Pear, (Pyrus communi s L .). J. Agric. Food Chem ., v. 50, p. 5458-

5462, 2002. 



3. Metodologia

O  projeto  teve  início  em  março  de  2014,  em  unidades  previamente  definidas,  onde

verificou-se,  segundo  critérios  preestabelecidos,  a  viabilidade  de  instalação  das  Unidades

Experimentais  Demonstrativas  (UED).  Os  principais  critérios  de  seleção  destas  UED  foram a

disponibilidade  de  participação  dos  agricultores,  capacidade  de  adotar  novas  tecnologias,

disponibilizar a unidade para eventos de disseminação das tecnologias e culturas representativas da

Bacia.  Estas  culturas  foram  definidas  pela  área  de  cultivo  e  pela  intensidade  de  uso  de

agroquímicos.  Sendo  contempladas  as  culturas  da  maçã,  caqui,  pêssego,  ameixa,  tomate  e

pimentão.

Aplicou-se um questionário como ferramenta de diagnóstico com vistas a conhecer melhor a

realidade sócio técnica das unidades selecionadas, em especial no que se refere a quantidade e a

diversidade de agroquímicos utilizados normalmente, assim como os cuidados com o uso destes.

Foram levantados  dados  referentes  a  saúde  do  agricultor  entrevistado  e  sua  família  buscando

identificar possíveis intoxicações. Também foram consideradas informações referente ao seu acesso

à  informações  técnicas  sobre  as  culturas  trabalhadas  na  propriedade,  tipos  de  atividades  de

capacitação que costumam participar e que temas poderiam interessar. Junto ao questionário foram

levantados indicadores agronômicos para mensurar o grau tecnológico da produção. O objetivo

final do mesmo foi a elaboração de um plano de manejo condizente com cada uma das unidades e

de acordo com os objetivos do projeto conhecer melhor o mecanismo produtivo utilizado. 

Foram coletadas amostras de solo das UED com posterior interpretação dos laudos a fim de

orientar  o  plano de  manejo.  Para  cada  unidade  experimental,  de  acordo com a  cultura  alvo  e

condizente com o sistema produtivo (orgânico ou convencional com redução de agroquímicos) e de

acordo com o estabelecido para um sistema de base ecológica, foi elaborado um plano de manejo

relativo a práticas de manejo de solo, manejo da fertilidade, tratamentos fitossanitários alternativos,

controle de insetos e tratos culturais. A implementação do plano de manejo foi acompanhada pelos

extensionistas da EMATER e Centro Ecológico Serra.

Nas  oito  Unidades  Experimentais  Demonstrativas,  separadas  por  sistema  de  produção

(orgânicos  ou  convencionais)  e  por  cultura  representativa,  analisou-se  a  média  de  aplicações/

intervenções de agroquímicos por cultura. As mesmas são apresentadas na tabela 2.

Foram  realizadas,  no  período  de  2014,  12  (doze)  visitas  individuais  a  cada  unidade

experimental. Nas visitas individuais os agricultores foram orientados quanto a utilização/aplicação

dos insumos e também foi avaliado o efetivo resultado da proposta de manejo e, quando foi o caso,

realizados os ajustes necessários.



Foram distribuídos  insumos  necessários  para  a  implantação  das  unidades  experimentais

segundo previstos no plano de manejo. Os insumos distribuídos foram fertilizantes minerais (pó de

rocha,  calcário calcítico,  sulfato de potássio e fosfato natural)  e orgânicos (compostos e  cinzas

vegetais), sementes de plantas de cobertura de solo (ervilhaca, nabo, centeio e aveia), extratos e

caldas para controle fitossanitário (calda bordalesa, calda sulfocálcica, hidróxido de cobre, cinza) e

extratos e caldas para controle de insetos (Bacillus thuringiensis, óleos vegetais a base de neem).

Além  destes,  foram  produzidos  outros  insumos  nas  unidades  experimentais,  tais  como

biofertilizantes, extratos vegetais e esterco fervido.

Para implantar as ações deste projeto foram estabelecidas parcerias com instituições que

desenvolvem ações na área de abrangência do projeto (Tabela 1)

Tabela 1. Instituições Parceiras do Projeto - Ações

INSTITUIÇÃO CARACTERIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO

Centro  Ecológico  -
Serra

ONG / ATER Assessoria;  reuniões  com  o  grupo  de  pesquisadores,
extensionistas  e  agricultores,  dias  de  campo;  cursos,
seminários; elaboração de cartilha. 

EMATER/ASCAR

RS

ATER Mobilização de agricultores e técnicos para dias de campo, e
demais atividades de formação, como seminários, palestras e
cursos.  Participação  no  planejamento  das  atividades  de
pesquisa. 

Rede Ecovida Rede de
Agroecologia e

Certificação
Participativa

Socialização e mobilização dos agricultores que participam do
Núcleo Serra da Rede Ecovida

EMBRAPA
CNPUV

Centro de Pesquisa Auxílio  nos  experimentos  de  controle  da  mosca  das  frutas
Anastrepha fraterculus em laboratório e pomares comerciais

ECONATIVA Cooperativa de
Agricultores

Ecologistas de Ipê

Auxílio na construção da proposta de pesquisa e mobilização
de agricultores para participação das atividades de formação.

ECOCAXIAS Cooperativa de
Agricultores

Ecologistas de
Caxias do Sul

Mobilização de agricultores para participação das atividades de
formação.

SMAPA Secretaria  da
Agricultura,  Pecuária
e  Abastecimento  do
Município  de  Caxias
do Sul

Mobilização de agricultores para participação das atividades de
formação.

Sindicato  dos
Trabalhadores
Rurais

Município  de  Caxias
do Sul

Mobilização de agricultores para participação das atividades de
formação.

Diocese  de  Caxias Pastoral da Ecologia Assessoria,  articulação,  promoção  e  implementação  da
agricultura familiar e orgânica;



do Sul

4. Instrumentos de Difusão de Tecnologia

No período foram também feitos dois seminários no Clube Minuano de Fazenda Souza para

apresentação do projeto e temas correlacionados ao desenvolvimento de práticas sustentáveis na

agricultura familiar na região da Bacia de Captação Faxinal: Novas Tecnologias para Ampliação da

Qualidade Produtiva - Cuidados e responsabilidades no uso de insumos; Manejo de solo para uma

fertilidade equilibrada; Novas Tecnologias de controle fitossanitário; e Relato de Experiências. O

publico alvo das palestras foram agricultores, filhos de agricultores e alunos da Escola Estadual de

Ensino Médio Antônio Avelino Boff. 

Também foram realizados oficinas de elaboração de insumos de baixo impacto ambiental e

dias de campo nas Unidades Experimentais Demonstrativas, com o intuito de disseminar as práticas

estabelecidas nestas unidades. 

5. Resultados e discussão

Conforme a tabela 2 observa-se que o sistema de produção convencional tem um número

maior de intervenções químicas, enquanto que no sistema orgânico observa-se um número reduzido

de intervenções.

Tabela 2: Média de aplicações/intervenções de agroquímicos no período 2014/2015 nas Unidades
Experimentais  Participativas  sob  manejo  orgânico  e  convencional.  Sistematizadas  a  partir  da
aplicação do questionário

Cultura Orgânico Convencional

Maçã Inseticidas: 12
Fungicidas: 12
Herbicidas: 0
Adubos químicos: 0
Adubos Orgânicos: 10m³/ha

Inseticidas: 36
Fungicidas: 40
Herbicidas: 4
Adubos químicos: 200kg/ha
Adubos orgânicos: 10m³/ha

Caqui Inseticidas: 4
Fungicidas:6
Herbicidas:0
Adubos químicos:0
Adubos orgânicos: 10m³/ha

Inseticidas:10
Fungicidas:24
Herbicidas:4
Adubos químicos: 100kg/ha
Adubos orgânicos: 10m³/ha

Ameixa Inseticidas:12 Inseticidas:24



Fungicidas: 12
Herbicidas:0
Adubos químicos:0
Adubos orgânicos:10m³/ha

Fungicidas:30
Herbicidas:4
Adubos químicos:200kg/ha
Adubos orgânicos:10m³/ha

Pêssego Inseticidas:12
Fungicidas:12
Herbicidas:0
Adubos químicos:
Adubos orgânicos:10m³/ha

Inseticidas:24
Fungicidas:30
Herbicidas:4
Adubos químicos:200kg/ha
Adubos orgânicos:10m³/ha

Tomate Inseticidas:6
Fungicidas:16
Herbicidas:0
Adubos químicos:0
Adubos orgânicos:10m³/ha

Inseticidas:24
Fungicidas:40
Herbicidas:2
Adubos químicos:300kg/ha
Adubos orgânicos:20m³/ha

Pimentão Inseticidas:4
Fungicidas:12
Herbicidas:0
Adubos químicos:0
Adubos orgânicos:10m³/ha

Inseticidas:18
Fungicidas:36
Herbicidas:2
Adubos químicos:300kg/ha
Adubos orgânicos:20m³/ha

Segundo Blair et al.30 ,devido à utilização em larga escala, principalmente após a década de

50, e com grande potencial de dispersão, independente do modo de aplicação, os agrotóxicos são

detectados no solo, na água e no ar, estando presente em todos os ambientes e ecossistemas, com

determinados grupos,  como os organoclorados,  apresentando propriedades de bioacumulação ao

longo da cadeia trófica, sendo, invariavelmente, os seres humanos receptores finais. 

No  Brasil,  a  utilização  dos  agrotóxicos  é  extremamente  relevante  no  modelo  de

desenvolvimento do setor, em consequência disso, o país é hoje o maior consumidor mundial de

agrotóxicos (Brasil, 31). No território nacional, as regiões Sudeste e Sul são responsáveis por cerca

de  70%  do  consumo  total  dos  agrotóxicos  vendidos  no  país,  sendo  também  as  regiões  que

apresentam mais  casos  de intoxicação por  contato  com estes  agentes  e  maiores  incidências  de

desfechos  negativos  à  saúde,  supostamente,  devido  à  exposição  aguda  e  crônica  a  agrotóxicos

(Sindag, 32). 

30Blair A. et al. Disease and injury among participants in the agricultural health study. J Agric Saf

Health, v. 11, n. 2, p. 141–150, maio 2005. 

31BRASIL.  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária.  Seminário  volta  a  discutir  mercado  de

agrotóxicos em 2012. 11 abr. 2012. Disponível em: <www.portal.anvisa.gov.b>. Acesso em: 15 jun.

2014. 

32SINDAG. Sindicato  Nacional  das  Indústrias  de  Defensivos  Agrícolas.  Dados  de  produção  e

consumo de agrotóxicos. Disponível em <www.sindag.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2014. 



A produção orgânica de alimentos surge como uma alternativa ao quadro de contaminação

química dos alimentos, buscando oferecer produtos isentos de resíduos químicos. Os atributos de

qualidade dos  produtos  obtidos por meio da agricultura orgânica,  como a ausência de resíduos

químicos ou aditivos sintéticos, representam elevado grau de afinidade com o conceito de segurança

do  alimento,  que  inclui  a  aquisição  pelo  consumidor  de  alimentos  de  boa  qualidade,  livre  de

contaminantes de natureza química (pesticidas, aditivos), física ou biológica(Ren et al33)

Desta forma, apoiar na conservação e recomposição deste ecossistema por meio de sistemas

de produção que reduzam os resíduos poluentes e a dependência de insumos externos irão contribuir

para ampliar a soberania alimentar na nossa região, bem como os impactos sociais e ambientais.

Já  foram  observadas  alterações  perceptíveis  nas  práticas  adotadas  pelos  agricultores

beneficiários do projeto como: 

* redução média de 50% no uso de herbicidas nas áreas que receberam adubação verde, sendo que

nas frutíferas a redução chegou a 75%;

* redução de 50% no uso de inseticidas e, mesmo onde houve uso, os inseticidas químicos foram

substituídos por inseticidas naturais, exceto na maçã;

* redução de 25% no uso de fungicidas, sendo que no caso do tomate e pimentão os fungicidas

químicos foram totalmente substituídos por outros de baixo impacto (caldas e extratos vegetais);

* internalização, por parte dos beneficiários e da comunidade que participou dos dias de campo

(apresentação  das  praticas  e  resultados  das  unidades  experimentais),  de  que  é  possível  reduzir

consideravelmente o uso de agroquímicos;

* percepção da lógica que é possível produzir  de forma rentável,  sustentável e ambientalmente

correta;

*  percepção da possibilidade de redução do custo de produção; 

Para maiores informações sobre o projeto, imagens e depoimentos acessar o 

BLOG: https://agricultura-reciclandoconceitos.blogspot.com 

Considerações Finais

33Ren H, Endo H, Hayashi T. Antioxidative and antimutagenic activities and polyphenol content of

pesticide-free and organically cultivated green vegetables using water-solubre chitosan as a

soil modifier and leaf surface spray. J Sci Food Agric. 2001; 81: 1426-1432.

https://agricultura-reciclandoconceitos.blogspot.com/


-  apesar  de iniciais,  os  resultados  são promissores  sob ponto  de  vista  de  criar  uma cultura  de

produzir sem agredir o ambiente;

-  os  resultados  são facilmente replicáveis,  visto  que as unidades experimentais  estão dentro da

realidade produtiva, tecnológica e econômica da Bacia Faxinal;

-  a  construção de referenciais  tecnológicos  de fácil  adoção por parte  dos  agricultores  facilita  a

disseminação da proposta;

- a necessidade de continuidade das ações do projeto com vistas a referendar no tempo e no espaço

a metodologia proposta;

- faz-se necessário a implantação de um programa, baseado na metodologia deste projeto, a fim de

amplificar os resultados e garantir acesso a um número maior de agricultores da Bacia as práticas e

manejos sugeridos;

- elaborar um programa meritocrático a fim de valorizar as ações que garantam a “produção de

água” e a preservação dos mananciais existentes;

- garantir uma permanente relação entre produtores, pesquisa e extensão com foco especifico na

mitigação da contaminação das águas e ambiente, bem como no desenvolvimento e implantação de

práticas e manejos adequados às Bacias de captação.

Apoio : CNPq, MDA e UCS
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