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 A intensificação nos últimos anos, com a utilização dos recursos naturais pelos 

sistemas agrícolas têm gerado problemas ambientais locais, que se estendem desde o 

esgotamento e degradação dos solos e cobertura vegetal natural, até problemas ligados à 

poluição do solo e da água. O uso de tecnologias no processo produtivo pode gerar feitos de 

desequilíbrios tanto nas sociedades (acumulação de capital, submissão do trabalho e 

desigualdades), como nos ecossistemas, pelo uso inadequado dos recursos. Portanto, uma 

sociedade não é somente formada pelo conjunto de instituições políticas e pelo seu modo 

de produção, ela também é determinada por suas relações com a natureza. 

A relação sociedade-natureza sempre esteve presente nos estudos geográficos, 

pois a geografia analisa as relações sócio-ambientais, isto é, as atividades humanas 

distribuídas sobre a superfície terrestre, levando em consideração o fato de como essa 

relação pode ser entendida ao longo do tempo: suas variações, sua evolução e a 

modificação das idéias e dos modelos que constituem as sociedades. Esta relação é 

dinâmica, refletindo o grau de desenvolvimento adquirido através do trabalho, da 

apropriação, das trocas dos recursos e da transformação de energia, já que a forma de 

organização espacial se constitui a partir de processos que combinam elementos sociais e 

naturais. 

A agricultura exemplifica a relação sociedade-natureza, visto que representa a 

maneira mais generalizada e extensiva de controle dos sistemas naturais. Ela se manifesta 

como atividade produtiva e dinâmica que mantém estreita relação com diferentes setores da 

sociedade através do fornecimento de alimentos e matérias-primas indispensáveis para a 

sua manutenção, além de ser uma das atividades humanas que depende mais diretamente 

dos elementos naturais. 

Neste sentido este trabalho visa contribuir, no contexto dos atuais debates sobre o 

princípio da sustentabilidade, para a incorporação dos temas relativos à problemática 

ambiental ao campo de estudos da geografia agrária. Em virtude das intensas 

transformações técnico-científicas pelas quais passa a sociedade contemporânea e à luz 

das novas questões que emergem a partir do paradigma do desenvolvimento sustentável, a 

questão ambiental adquire enorme relevância para a geografia agrária, pois o modelo 
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agrícola dominante, baseado em soluções técnicas visando ao aumento incessante da 

produtividade, passa a ser questionado em função dos problemas ecológicos e sociais por 

ele gerados. 

 Para se atingir o desenvolvimento rural sustentável é necessário valorizar a visão 

integradora, onde os aspectos socioeconômicos, políticos, culturais e ambientais possam 

ser compreendidos e garantam uma melhor eficiência dos sistemas produtivos e também da 

utilização dos recursos hídricos. Esta visão integradora só é possível a partir do estudo do 

agrossistema, que permite fazer uma abordagem envolvendo a compreensão e avaliação do 

efeito do uso de tecnologias sobre os sistemas agrícolas necessitando, desta maneira, 

estudar todos os aspectos envolvidos na sua construção, formação e articulados com a 

produção e o gerenciamento do agrossistema. Seguindo esta tendência, acreditamos que o 

estudo do agrossistema permite abordar de maneira integradora os elementos que 

compõem o espaço agrário. 

O agrossistema tem sido usado para descrever atividades agrícolas em geral, 

podendo ser definido em qualquer escala. No presente trabalho, o agrossistema enfoca o 

sistema agrícola dentro de uma unidade geográfica (bacia hidrográfica), a bacia dos rios 

formadores do rio Grande em Nova Friburgo/RJ. Altieri (2002:85) destaca que: 

“Deste modo, a ênfase está nas interações entre as pessoas e os 

recursos de produção de alimentos dentro de uma propriedade ou de uma 

área específica. Torna-se difícil delinear os limites exatos de um 

agroecossistema. Entretanto, deve-se ter em mente que os agroecossistemas 

são sistemas abertos que recebem insumos do exterior, gerando como 

resultado, produtos que podem ser exportados para fora de seus limites”. 

Em geral, os termos agrossistema, agroecossistema e sistema de produção 

agrícola têm sido utilizados para descrever as atividades agrícolas realizadas por grupos de 

pessoas (Altieri, 2002). Já o termo sistema agro-alimentar é um conceito mais amplo 

(Krantz, 1974), pois inclui produção agrícola, distribuição de recursos, processamento e 

comercialização de produtos em uma região ou num país. Os sistemas agrícolas (Ellen, 

1982) são produtos da atividade humana e os fatores determinantes da agricultura não se 

limitam às cercas das propriedades rurais. As estratégias agrícolas respondem não somente 

às forças ambientais, bióticas e dos cultivares, mas também refletem as estratégias de 

subsistência humana e das condições econômicas. 

Segundo Altieri (2000) os estudos da agroecologia contribuíram com uma 

metodologia objetivando uma compreensão mais aprofundada do agrossistema. Esta nova 

abordagem integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à avaliação e 

ao entendimento do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade em 
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geral. A metodologia baseia-se no agrossistema como unidade de estudo que deixa de ter 

uma visão unidimensional (genética, agronomia e edafologia) e inclui as dimensões 

ecológicas, sociais e culturais. Ao utilizar essa metodologia Altieri (2000:18) acrescenta 

“Uma abordagem agroecológica incentiva os pesquisadores a 

penetrar no conhecimento e nas técnicas dos agricultores e a desenvolver 

agrossistemas com uma tendência mínima de insumos agroquímicos e 

energéticos externos. O objetivo é trabalhar com e alimentar sistemas 

agrícolas complexos onde as interações ecológicas e sinergismos entre os 

componentes biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a 

produtividade e a proteção das culturas”. 

O agrossistema é reconhecido como sendo o produto do gerenciamento e uso dos 

recursos naturais para fins agrícolas. Constitui-se em um ambiente construído pela 

interferência direta do homem sobre o ambiente natural para a produção de bens úteis e 

específicos. Assim sendo, o agrossistema (Figura 1) é gerado pela interseção do sistema 

ecológico natural e o sistema cultural, Bicalho e Barros (1998). 

Não é apenas um sistema produtivo, caracteristicamente definido por seu conjunto 

técnico, mas também pelas novas condições “naturais”, remodeladas após intervenção 

humana, e pelas condições econômicas e sociais presentes. Em decorrência, é um sistema 

aberto e dinâmico com entradas e saídas de fluxos de energia, necessárias à produção e ao 

atendimento dos interesses sociais. O ambiente natural, tratado como um sistema ecológico, 

é caracterizado pelos meios bióticos e abióticos no espaço, enquanto o sistema cultural é o 

manejo e o uso do potencial produtivo dos recursos naturais. 
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Figura 1 - A interação do agrossistema com os sistemas ecológico e cultural
(Bicalho e Barros, 1998). 
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Segundo Altieri (2002) os sistemas agrícolas ou agrossistemas, não são estáticos, isto é, 

estão sempre mudando de acordo com a disponibilidade dos recursos, mudanças na 

população, variações econômicas, mudanças políticas e provenientes da degradação 

ambiental. Estas mudanças podem ser explicadas pelas respostas dos agricultores às 

variações no ambiente, nos preços dos insumos e produtos, nas inovações tecnológicas e 

também ao crescimento da demanda populacional. 

Para manter os níveis de produtividade, os agrossistemas modernos requerem 

consideravelmente mais controle ambiental do que os agrossistemas controlados 

organicamente ou através da agricultura tradicional. O agrossistema moderno requer uma 

grande quantidade de energia importada para efetuar o trabalho usualmente feito pelo 

processo natural em um sistema com menor interferência (Cox e Atkins,1979). O 

agrossistema da bacia dos rios formadores do rio Grande em Nova Friburgo é um exemplo 

de agrossistema moderno, onde a prática agrícola requer cada vez mais utilização de 

insumos. Com relação à estabilidade dos agrossistemas modernos Altieri (2002:107) explica 

“Com a agricultura moderna, os seres humanos vêm simplificando a 

estrutura do ambiente em vastas áreas, substituindo a diversidade natural por 

um pequeno número de plantas cultivadas e animais domésticos. O resultado 

final é um ecossistema artificial, que requer a constante intervenção humana. 

O preparo de sementeiras comerciais e o plantio mecanizado substituem os 
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métodos naturais de propagação de sementes; os pesticidas químicos 

substituem os controles naturais de populações de vegetação espontânea, 

pragas e agentes patogênicos; a manipulação genética substitui os processos 

naturais da evolução e seleção de plantas. Até mesmo a decomposição é 

alterada uma vez que após o desenvolvimento, a planta é colhida e a 

fertilidade do solo mantida, não pela reciclagem de nutrientes, mas pela 

aplicação de fertilizantes solúveis. Apesar dos agrossistemas modernos 

terem provado que são capazes de manter a crescente população mundial, 

existem evidências consistentes de que o equilíbrio ecológico nestes 

sistemas artificiais é mais frágil”. 

Segundo Conway (1985), enquanto novas tecnologias aumentaram 

consideravelmente em pouco tempo a produtividade dos agrossistemas, elas ao mesmo 

tempo, diminuirão a sustentabilidade, a eqüidade e a estabilidade. A sustentabilidade do 

agrossistema refere-se a habilidade em manter-se produtivo através do tempo em face às 

pressões sócio-econômicas e ecológicas; a eqüidade é a medida de como eventualmente os 

produtos dos agrossistemas serão distribuídos entre os produtores e os consumidores 

locais. Isto quer dizer que enquanto o agrossistema encontrar razoável demanda de 

alimentos sem aumentar o custo social da produção ou a distribuição de oportunidades 

dentro das comunidades produtivas a eqüidade estará garantida; a estabilidade dos 

agrossistemas refere-se a uma continuidade de produção sob uma dada condição 

ambiental, econômica e de manejo. 

Os agrossistemas em Nova Friburgo/RJ, de um modo geral, apresentam culturas de 

ciclos biológicos curtos em decorrência disso, múltiplas safras anuais, e seus produtos são 

valorizados no mercado, são cultivados em pequenas propriedades altamente produtivas e 

capitalizadas e em geral com intensa utilização de insumos fitossanitários e de fertilizantes, 

irrigação e mecanização, caracterizando uma agricultura moderna. 

A escolha do município de Nova Friburgo/RJ, que se encontra inserido entre 

as áreas agrícolas próximas à região metropolitana do Rio de Janeiro, distante 

aproximadamente 136 Km da capital do estado, deve-se ao fato de que este participa da 

dinâmica agrícola da Região Serrana e sua produção agrícola está integrada e articulada ao 

mercado, possuindo papel relevante como abastecedor de produtos da olericultura não só 

para a cidade do Rio de Janeiro, como também para as cidades vizinhas. 

A bacia dos rios formadores do rio Grande (Figura 2), selecionada para este estudo 

como a unidade geográfica representativa do agrossistema, é uma das principais áreas de 

produção do município de Nova Friburgo/RJ, estando situada no 3º Distrito de Nova 

Friburgo/RJ, denominado Campo do Coelho. Localizado na vertente da Serra do Mar 
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voltada para o interior, o curso de água do rio principal, o rio Grande, segue o sentido norte, 

em direção ao médio rio Paraíba do Sul. 

Considerando o objetivo e a natureza da investigação e para o melhor 

entendimento do tema proposto, foram levantadas e analisadas informações em relação ao 

agrossistema da bacia dos rios formadores do rio Grande em Nova Friburgo/RJ e seus 

componentes, foram aplicados questionários junto aos produtores rurais, visando 

levantamento do uso da terra e do sistema técnico de produção e também informações 

sobre as características físicas e ambientais da bacia (geologia, pedologia, geomorfologia e 

de drenagem). 

A área da bacia é de aproximadamente 124 Km2 e situa-se no planalto ondulado, 

na vertente da Serra dos Órgãos voltada para o interior, seguindo o curso de água principal 

(o Rio Grande) para o sentido norte, para o continente em direção ao rio Paraíba do Sul 

sendo os principais rios formadores: o Córrego São Lourenço, o Córrego Salinas, o Córrego 

Três Picos e o Córrego João Brande. 
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Figura 2 – Localização da bacia do alto rio Grande - Nova Friburgo/RJ. 

A altitude média da bacia é de 1300m e o clima é Tropical de Altitude com estação 

chuvosa no verão (meses de janeiro e fevereiro) e seca no inverno (meses de junho e julho). 

Apresenta principalmente duas unidades geológicas fundamentais com Terrenos Pré-

Cambrianos e os Aluviões dos fundos dos vales e solos com predominância dos Latossolos. 

A bacia dos rios formadores do rio Grande é classificada como sendo de quinta 

ordem e seus principais afluentes são: Córrego Baixadão, Córrego Campestre, Córrego 
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Fazenda São Lourenço, Córrego Gato, Córrego Salinas, Córrego Serra, Córrego São 

Lourenço, Córrego Três Picos e Córrego João Brande. Com o intuito de fazer uma 

caracterização da geomorfologia baseado no gradiente topográfico (Figura 3)e na densidade 

de drenagem, esta bacia foi subdividida em bacias de terceira ordem, que se destacam 

Baixadão, Campestre, Fazenda São Lourenço, Gato, Salinas, Serra, São Lourenço e Três 

Picos. A bacia possui aproximadamente 176 canais, com hierarquia variando de 1ª a 5ª 

ordem com padrão dendrítico e possui 138 canais de 1ª ordem, 27 de 2ª ordem, 8 canais de 

3ª ordem, 2 canais de 4ª ordem e o rio Grande é de 5ª ordem. 

A densidade da drenagem não é uniforme em toda bacia do alto rio Grande. Ela se 

torna mais densa na área dos afluentes formadores, onde o relevo é mais acidentado. A 

densidade de drenagem geral da bacia é baixa, enquanto na parte mais meridional a 

densidade é mais alta. As bacias dos Córregos Gato e Serra são as que apresentam 

maiores valores, ou seja, possuem a maior capacidade de escoamento de água em 

superfície. Em contrapartida a este cenário, as bacias dos córregos Salinas, Fazenda São 

Lourenço possuem uma maior dificuldade no que diz respeito ao escoamento superficial em 

relação às outras bacias, face aos baixos valores de densidade de drenagem. Este índice 

geomorfológico pode ser um dos fatores do alto grau de concentração de substâncias 

provenientes da utilização de insumos na agricultura que ocorre justamente nestas bacias 

com baixa dispersão de água e, conseqüentemente, dessas substâncias. 

 1523



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Figura 3 - Mapa Hipsométrico da Bacia dos rios formadores do rio Grande – Nova 

Friburgo/RJ 

A agricultura desenvolvida na bacia dos rios formadores do rio Grande - Nova 

Friburgo/RJ, é baseada num sistema de policultura com ciclos curtos e múltiplas safras no 
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ano, com uso intensivo de insumos, principalmente os produtos químicos, irrigação e 

mecanização. 

A agricultura é praticada nos fundos de vales, em pequenas propriedades 

familiares, com média de 10 ha, situadas nas extensões planas dos córregos formadores do 

rio Grande (Figura 4). Os principais cultivos são: couve-flor, salsa, couve, tomate e vagem. A 

irrigação é feita por aspersão, utilizada por 100% dos entrevistados e quanto à mecanização 

no preparo do solo, foi verificado que 80% dos produtores utilizam trator e micro-trator. 

Quanto à utilização dos insumos e do manejo empregado na bacia foi verificado que 

praticamente todos os produtores utilizam agroquímicos (adubos, fertilizantes e agrotóxicos), 

corretivos de solo e estercos animais como produtos imprescindíveis à manutenção da 

agricultura. 

O sistema agrícola e o manejo empregado (Tabela 1), são comuns a todos os 

cultivos e entre todos os produtores da bacia, consistindo na utilização de aração mecânica 

por micro-trator e/ou trator no preparo do solo, o que ocorre entre 80% dos produtores, 

sendo os demais tratos comum a todos, 100% adubação com uso de insumos químicos e 

orgânicos, uso de sementes selecionadas, aplicação dos corretivos do solo, utilização de 

pesticidas/defensivos agrícolas e a prática de irrigação é realizada por aspersão através do 

bombeamento de água fluvial. 

Tabela 1 - Insumos, manejo agrícola e principais produtos da olericultura na bacia dos rios 

formadores do rio Grande – Nova Friburgo/RJ. 

 
Insumo/Manejo 

% 
Produtores 

 
Produto cultivado 

 
% 

Trator/Microtrator 80 Couve-flor 60 
Rotação de cultura 90 Salsa 45 

Adubo químico 50 Couve 35 
Adubo orgânico (esterco) 100 Tomate 30 

Inseticida 81,2 Vagem 15 
Herbicida 37,5 Pimentão, jiló, beterraba 10 
Fungicida 37,5 Cenoura, brócolis, repolho 10 
Calcário 75 Abobrinha, aipo, alho-poró, ervilha 5 

Irrigação (aspersão) 100   
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Figura 4 - Localização da agricultura da Bacia dos rios formadores do rio Grande – Nova 

Friburgo/RJ 

A prática intensiva durante todo o ano na bacia implica o uso permanente e em 

grandes quantidades de insumos agrícolas, cujas substâncias componentes são 

consideradas prejudiciais tanto para o ambiente (terrestre e aquático) quanto para o homem. 

A importância da água para a manutenção de padrões aceitáveis de qualidade 

ambiental é indiscutível. Como produto indispensável à manutenção da vida, a água tem 

despertado o interesse dos mais diversos setores da sociedade, a fim de elaborarem 
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modelos de uso e gestão visando compatibilizar as demandas crescentes com a qualidade 

desejada, na tentativa de ajustar as leis e as normas estabelecidas para o seu uso. 

A prática agrícola moderna pressupõe o envolvimento de inúmeros produtos 

químicos, sejam nutrientes ou agrotóxicos e a irrigação intensifica a utilização das terras e 

de elementos químicos, tornando a agricultura uma das vias de interferência do homem na 

qualidade dos cursos fluviais. 

O uso de adubos e corretivos no solo pelos produtores na bacia do alto rio Grande, 

encontra-se na Tabela 2. Com exceção dos estercos que são de origem animal (galinha e 

boi), e dos compostos orgânicos sintéticos a base de uréia todos os demais são adubos e 

corretivos químicos ou sintéticos que contém em suas fórmulas substâncias minerais 

principalmente à base de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), conhecido como adubos 

(NPK). Estes três elementos químicos são os que mais fazem falta nos solos em geral e 

também os que mais facilmente são transportados pela água, porque não possuem 

capacidade agregadora nos solos, devendo ser colocados em quantidades maiores do que 

o necessário, para compensarem as perdas. 

Segundo os produtores da bacia, existe uma variação na quantidade desses três 

elementos (NPK) na composição dos adubos, e que eles são aplicados de acordo com as 

especificidades como preparação do solo, fortalecimento dos brotos, crescimento das folhas 

e floração. Com esta prática, faz com que os adubos sejam aplicados muitas vezes em cada 

período do cultivo, acarretando uma introdução principalmente no solo desses elementos. 

Tabela 2- Uso de adubos e corretivos pelos produtores na bacia dos rios formadores do rio 

Grande - Nova Friburgo/RJ. 

 Produtos (Nomes comerciais) 
 

% (uso pelo produtor) 

Santa Maria 50 
Trevo 43,75 
Copa 37,5 
Rega 6,25 

Ouro Verde 43,75 
Manah 18,75 
Riofértil 6,25 
Cotia 12,5 
Uréia 6,25 

Torta de mamona 68,75 
Farinha de osso 56,25 

Esterco de galinha 100 
Esterco de boi 6,25 

Calcário 75 
 

 1527



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Quanto ao uso de pesticidas/defensivos agrícolas/agrotóxicos pelos produtores 

da bacia, estes podem ser observados na Tabela 3. São utilizados diversos produtos para o 

controle de pragas e doenças nas culturas e também herbicidas, que são utilizados para 

limpeza dos terrenos no combate à “ervas invasoras”. No controle de pragas e doenças, os 

inseticidas e fungicidas são os mais aplicados, chegando como é o caso do Tamaron Br 

(inseticida organofosforado) utilizado por 81,25% dos produtores entrevistados. Dos 

herbicidas, o Gramoxone 200 (Bipiriditos) aparece sendo utilizado por 37,5% dos produtores 

entrevistados. 

Os agrotóxicos do grupo químico organofosforado, compostos orgânicos que 

contém fósforo em sua fórmula, são mais atuais e vieram substituir os agrotóxicos com 

grupo químico organoclorados, que além de serem mais tóxicos criaram resistência, 

principalmente, nos insetos. 

Os agrotóxicos compostos com substância química a base de organoclorados, 

foram intensamente combatidos pelas autoridades e comunidade científica, devido à 

constatação de efeitos nocivos à saúde e ao ambiente. A partir da década de 1970, vários 

produtos deixaram de ser comercializados ou tiveram o seu uso restrito e novas formulações 

foram sugeridas pelas indústrias para atenderem as reivindicações e normas impostas pelas 

autoridades e a sociedade em geral. Surgiram então os agrotóxicos à base de 

semioquímicos (ferormônios), os agrotóxicos fisiológicos (diflubenzuron), os agrotóxicos 

biológicos (Bacillus thuringiensis) e também os agrotóxicos piretróides. 

Os agrotóxicos organofosforados apresentam uma grande vantagem do ponto 

de vista ambiental em relação aos agrotóxicos do grupo químico organoclorados, a de 

serem destruídos muito mais rapidamente pelos elementos naturais. Também os 

agrotóxicos contendo ácidos crisantêmicos e piretróides são rapidamente depurados pelo 

ambiente. São muito solúveis e quando aplicados nas lavouras, são facilmente levados pela 

água da chuva para os rios. Os carbamatos representam outro grupo químico importante de 

inseticidas sintéticos e são considerados tóxicos para o homem e o ambiente. 

Segundo Telles (2002) os agrotóxicos inorgânicos são tóxicos aos insetos, 

plantas e homem. Os organoclorados não-biodegradáveis são os que mais permanecem no 

ambiente os organofosforados apesar de serem também tóxicos, são pouco persistentes no 

ambiente, permanecendo no solo e na água por algumas semanas. 

Os fungicidas também são utilizados pelos produtores da bacia, sendo o 

Cupravit Azul utilizado por 37,5% dos entrevistados, seguido do Daconil 500 utilizado por 

25% dos produtores (Tabela 3). Os fungicidas são substâncias para o controle dos fungos 

parasitas, sendo um produto clássico para o seu controle e combate o sulfato de cobre, uma 
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substância azul que quando misturada à cal, forma a calda bordalesa, muito difundida e 

utilizada nas lavouras. 

A quantidade aplicada de pesticidas/agrotóxicos varia de acordo com o tipo de 

cultura e com o tipo de praga, entretanto, pelo menos segundo informações dos produtores, 

eles são aplicados geralmente de 8 em 8 dias. Nas estufas da maioria das propriedades na 

bacia do alto rio Grande, a utilização de adubos químicos, fertilizantes e agrotóxicos é feita 

desde o plantio nas sementeiras até formarem as mudas para serem transplantadas 

definitivamente para os canteiros. 

Tabela 3 - Agroquímicos utilizados pelos produtores na Bacia dos rios formadores do 

Grande e sua classe toxicológica 

Nome 
Comercial Fabricante Grupo Químico Classe 

agroquímica
Classe 

Toxicológica* % de utilização

Tamaron 
Br 

Bayer do 
Brasil 

Organofosforado Inseticida e 
Acaricida 

I (vermelho) 81,25 

Decis CE Quimio Prod. 
Quim. 

Piretróides Inseticida III (azul) 81,25 

Gramoxon
e 200 

ICI Brasil Bipiriditos Herbicida 
não seletivo

I (vermelho) 37,5 

Cupravit 
Azul 

Bayer do 
Brasil 

Cúpricos Fungicida IV (verde) 37,5 

Afalon 500 Hoescht Uréias 
substituídas 

Herbicida III (azul) 25 

Cobra Hoescht do 
Brasil 

Difeniléter Inseticida 
seletivo 

III (azul) 25 

Daconil 
500 

Iharabras AS Composto de 
Nitrila 

Fungicida III (azul) 25 

Dipel Abbott/MS&D Biológico Inseticida 
Biológico 

IV (verde) 18,75 

Cartap 
500 

Iharabras AS Tiocarbamato Inseticida II (amarelo) 12,5 

Benomil Herbitécnica Benzimidazóis Fungicida II (amarelo) 12,5 

Meothrim Hokko do 
Brasil 

Piretróides Inseticida e 
Acaricida 

I (vermelho) 6,25 

Folidol Bayer do 
Brasil 

Organofosforado Inseticida I (vermelho) 6,25 

Fusilade ICI Brasil Fenoxiproprionat
o 

Herbicida II (amarelo) 6,25 

Ambush 
500 

ICI Brasil Piretróides 
sintéticos 

Inseticida III (azul) 6,25 

Primor 
50pm 

ICI Brasil Carbamatos Inseticida e 
acaricida 

III (azul) 6,25 
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Gesagard 
800 

Ciba-Geigy 
Química 

Triazinas Herbicida III (azul) 6,25 

Sencor Bayer do 
Brasil 

Triazinas Herbicida 
seletivo 

IV (verde) 6,25 

*CLASSES TOXICOLÓGICAS: 

 I - Altamente tóxico - rótulo (vermelho) 

 II - Toxicidade média - rótulo (amarelo) 

 III - Pouco tóxico - rótulo (azul) 

 IV - Praticamente não tóxico - rótulo (verde) 

O uso intensivo destes produtos vem contribuindo para o aparecimento de 

problemas relacionados com a manipulação inadequada, sentida nos casos de intoxicação 

de produtores e também com a possível contaminação do solo e como conseqüência direta 

os rios provenientes dos resíduos desses produtos que permanecem no ambiente. 

A sustentabilidade é hoje o ponto de partida para uma re-interpretação dos 

processos socioeconômicos e de suas relações com o equilíbrio ambiental. O entendimento 

da noção de sustentabilidade em sistemas de produção agrícolas tem sido discutido pela 

geografia desde a década de 1990, convergindo para uma nova abordagem na geografia 

agrária com a utilização do conceito de agrossistema, o que possibilita atender aos 

princípios de sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento rural sustentável. 

Um dos principais indicadores da sustentabilidade de um agrossistema é a água, 

que participa ativamente no processo de manutenção e gerenciamento. Considerando-se 

que a unidade espacial comprovadamente mais adequada para uma análise é a bacia 

hidrográfica, o presente trabalho procurou, pautado na análise das águas dos rios da bacia 

do rio Grande, avaliar a sustentabilidade desse agrossistema. 

Apesar da intensa utilização de insumos agrícolas, na maioria das vezes de 

maneira indiscriminada, o agrossistema da bacia do rio Grande se mostrou sustentável, no 

estágio atual de análise da qualidade da água. Entretanto, a continuidade dessa prática 

pode, ao longo do tempo, interferir na sustentabilidade ambiental desse agrossistema. 

Contudo, um dos maiores problemas atuais não são com os produtos químicos agrícolas, e 

sim com a densidade de ocupação da área sem adequada infra-estrutura. Apesar dos 

parâmetros analisados estarem dentro dos padrões permitidos no Brasil, podemos observar 

que a interferência da intensidade da ocupação na bacia do rio Grande é decisiva para a 

manutenção do agrossistema, podendo assim, prejudicar ao longo dos anos a sua 

sustentabilidade. 
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Como um agrossistema moderno, a bacia dos rios formadores do rio Grande requer 

cada vez maior utilização de insumos, principalmente químicos, como os adubos e os 

agrotóxicos, para manterem os níveis de produtividade existente. É necessário que os 

produtores rurais sejam melhor capacitados para o uso desses insumos e para o manejo do 

solo, visto que os adubos, os fertilizantes e os agrotóxicos são perdidos, implicando também 

prejuízos econômicos. 
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