
 

 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DOS AGRICULTORES DE QUIXABA-PE EM RELAÇÃO AO 
USO E CONHECIMENTO SOBRE AGROTÓXICOS  

 
Por Renata Souza – Discente da disciplina Ecologia 

Geral II – Curso de Ciências Biológicas ênfase Ciências 
Ambientais da UFPE, sob coordenação do prof. Gilberto 
Rodrigues. 

 

 

No cenário atual o uso de agrotóxicos é cada 

vez maior, o Brasil é o campeão mundial no uso, 

alimentos que estão todos os dias nas nossas mesas 

como o tomate, pepino e pimentão estão acima do 

limite de agrotóxicos tolerados, 33%, 55% e 80% 

respectivamente. Quem ganha nesse contexto são as 

empresas  multinacionais, e quem perde é população 

em geral, quem consome. É comprovado que o uso 

de agrotóxicos causa diversos riscos a saúde humana, 

alguns tipos estão associados ao aparecimento de 

diversos tipos de câncer. O descontrole na 

pulverização de agrotóxicos é uma realidade. Para se 

ter uma breve ideia, nos últimos 10 anos a venda de 

agrotóxicos aumentou 140%, enquanto a produção 

de grãos apenas 75%. 

O município de Quixaba está localizado na 

macrorregião do sertão Pernambucano e na 

microrregião do Pajeú, com uma área territorial de 

215,4 km².  

 

Fig. 1. Localização do município de Quixaba 

 

A população é em sua maioria rural, e a 

economia dessa região é basicamente agrícola, 

voltada para as culturas subsistência, tais como milho 

e feijão. A principal atividade econômica é 

agricultura.  

No município de Quixaba, destacasse a área 
onde está localizada a comunidade Sitio dos Mendes, 
que é moradia para 51 famílias, em sua grande 
maioria agricultores.  

 

 
Fig 2. Plantação de cactus 

 

 Os agricultores de Quixaba e arredores 

desenvolveram técnicas naturais para o combate de 

pragas. Essas técnicas são chamadas de Tecnologias 

sociais. Essas tecnologias sociais colocam a 

população do Sitio Mendes muito a frente de cidades 

grandes que ainda tem como sua principal fonte de 

acabar com pragas o uso e agrotóxicos. 

            A população de agricultores utiliza agrotóxicos 

raramente, apenas quando a praga é extremamente 
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grande. Muitos nunca utilizaram agrotóxicos nas suas 

plantações. 

           É importante ressaltar que o município em 

questão, destacasse pelo alto investimento na 

criação de cursos, que visam aumentar o 

conhecimento dos agricultores sobre agricultura 

orgânica e defensivos naturais. O Sr. Ivanildo 

Fernandes relatou que a venda de agrotóxicos é bem 

pequena, e que o uso é muito raro. Os agricultores o 

utilizam apenas em ultimo caso quando a praga é 

extremamente grande. 

 

 
Fig. 3. Ivanildo Fernandes 

 

Esses defensivos naturais são extremamente 

fáceis de fazer, baratos, e não causa nenhum dano à 

saúde humana e ao meio ambiente, ao contrario dos 

agrotóxicos que em sua grande maioria são caros, e 

causam inúmeros dados a saúde humana, como 

fraqueza, vômitos, enjoos, desmaios, efeitos 

neuróticos e câncer.  O uso exagerado de agrotóxicos 

precisa ser combatido em todo o mundo, a região de 

Quixaba, Pernambuco é um exemplo a ser seguido. 

Como os agricultores da região de Quixaba 

utilizam a natureza ao seu favor, a ocorrência de 

pragas e doenças é mínima, assim percebe-se que o 

sistema de produção deve ser o mais parecido 

possível com o ecossistema natural, evitando as 

temidas pragas, que simplesmente é a forma dos 

insetos informarem que esta ocorrendo um 

desequilíbrio ecológico, no local. 

 
Fig. 4. Família de agricultores de Quixaba           

           Estamos vivenciando uma grande necessidade 

da transição do atual modelo de desenvolvimento 

agrícola para um padrão mais sustentáveis, tendo em 

vista as descobertas dos malefícios causados pelos 

agrotóxicos, utilizados nas culturas convencionais, 

danos para os trabalhadores e também para os que 

ingerem os produtos, por outro lado os benefícios 

trazidos pelos alimentos que não utilizam agrotóxicos 

são incontestáveis. 

           A busca pela sustentabilidade é cada vez maior 

no cenário mundial atual. A agricultura convencional 

aquela que tem como princípios a mecanização, 

monocultura, uso exagerado de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos precisa ser deixada de lado e 

precisamos reaprender a usar formas de produção de 

alimentos mais sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALGUMAS DICAS DE TECNOLOGIAS 

SOCIAIS 
 

� Urina de gado + detergente natural para 

combater a mosca branca do feijão. 

� Água de angico no combate a lagarta do 

feijão.  

� Macerado de fumo combate ao pulgão 

nas plantações de milho. 

� Mamona é usado no combate a formiga 

do feijão, ou até mesmo a água da chuva 

pode ser utilizada. 


