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RESUMO: O  presente  Projeto  de  Extensão  foi  aprovado  pelo  Edital  nº  01/2018  -
PROEX/IFBA,  financiado  no  período  de  13/07/2018  a  15/02/2019.  O  objetivo  geral  foi
promover ações de conscientização contra o uso excessivo de agrotóxicos na produção de feijão
em Euclides da Cunha-BA, evidenciando os impactos nocivos ao meio ambiente e à saúde dos
trabalhadores  rurais  e  dos  consumidores.  Para  tanto,  buscamos:  a)  promover  encontros  nos
povoados rurais e no IFBA, buscando integrar os agricultores com os nossos discentes no intuito
de fazê-los perceber a gravidade do uso inadequado dos agrotóxicos para a sua saúde e para o
meio ambiente; b) trabalhar o tema de forma reflexiva e participativa para que os agricultores e
os  discentes  se  integrassem ao projeto,  de  forma que  possam agir  (futuramente)  com mais
consciência  e  compromisso  social;  c)  levantar  informações  sobre  o  uso  de  agrotóxicos  na
produção de feijão e sua relação com a degradação ambiental e com a incidência de várias
doenças  respiratórias,  neurológicas  e  cancerígenas.  As  coletas  de  dados  e  informações
documentais foram feitas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Euclides da Cunha,
no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Secretaria do Meio Ambiente e
Agricultura de Euclides da Cunha e nos postos de saúde do município.  Foram realizados 3
trabalhos de campo aos povoados rurais nos quais entrevistamos 112 famílias da agricultura
familiar e 2 grandes produtores de feijão. No término do projeto convidamos todas as famílias
agricultoras entrevistadas para participarem do Seminário “Produção de feijão e utilização de
agrotóxicos em Euclides da Cunha: impactos na saúde e no meio ambiente”, realizado no dia 27
de fevereiro no auditório do IFBA. Constatamos diversos impactos na saúde dos trabalhadores
rurais e no meio ambiente provenientes do uso de agrotóxicos na organização da produção de
feijão e no trabalho. Estamos cientes dos grandes desafios que permearam este projeto, pois
sabemos que o mesmo não pôde proibir ou combater o uso de agrotóxicos na produção de feijão
em Euclides da Cunha devido a existência da Lei Federal dos Agrotóxicos nº 7.802 de 12 de
julho de 1989 que legaliza o uso deles no Brasil. Contudo, temos a certeza de que as ações de
conscientização  desenvolvidas  neste  projeto  serviram  para  a  compreensão  adequada  das
informações  referentes  ao  uso  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  e  à  manipulação,
armazenamento e descarte correto dos agrotóxicos. Com certeza, se a mudança não aflorar em
todos os agricultores, mas as ações de alguns deles junto com o apoio da sociedade de Euclides
da Cunha, reduzirá os impactos danosos dos agrotóxicos ao meio ambiente e à saúde.
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