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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

A reprodução social na saúde do trabalhador: 
o desenvolvimento de políticas na fruticultura irrigada de 
Petrolina-PE

the social reproduction in the worker health: policy development in the irrigated fruit 
production of Petrolina-PE

lady-anne Pereira Siqueira1, Juliana Sampaio2, Cheila Nataly galindo Bedor3, lia giraldo da Siva augusto4

RESUMO Para o estudo da saúde do trabalhador, deve-se considerar o contexto local em 
todas as suas dimensões como condicionantes de riscos, incluindo as situações de risco 
relacionadas à reprodução social política. Este trabalho retrata algumas ações públicas 
realizadas na região fruticultora de Petrolina, no Pernambuco, por meio da coleta de dados 
secundários. Identificou-se que as políticas públicas de Proteção ao Meio ambiente, de 
atenção à Saúde e de Segurança Pública e assistência Social existentes são insuficientes para 
atender a demanda local e que a ausência de políticas públicas intersetoriais se caracteriza 
como uma das principais situações de risco na saúde do trabalhador da região. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do trabalhador; Promoção da saúde; Políticas públicas; Matriz 
de reprodução social.

ABSTRACT in order to study the worker’s health, one must consider the local context in all 

its dimensions as determinants of risks, among these, the risk related to social policies. the 

purpose of this study is to understand some public actions taken in the irrigated fruit farming of 

Petrolina, in Pernambuco state, through the collection of secondary data. it was identified that 

public policies for the Protection of the Environment, Health care and Public Security, and Social 

assistance are insufficient to meet local demand and the lack of intersectoral public policies is 

characterized as a major risk for the worker’s health in the region.

KEYWORDS: occupational health; Health promotion; Public policies; Social reproduction matrix.
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Introdução

O conceito de Políticas Públicas tem sido frequente-
mente trabalhado em áreas e setores políticos específi-
cos. Entretanto, é possível compreender políticas públi-
cas como um termo amplo e abrangente, entendendo-as 
como ações públicas que tentam regular os problemas 
públicos, ou seja, que surgem no bojo de uma sociedade 
e que têm relevância social (TEXEIRA, 1997).

Estas políticas, na verdade, devem responder pro-
blemas sociais que surgem a partir de demandas e ten-
sões geradas na sociedade, com magnitude e relevân-
cia social para serem postos na agenda de prioridades 
de um determinado órgão fomentador de políticas, o 
qual pode ser, ou não, estatal (SAMPAIO; ARAÚJO 
JR., 2006).

Segundo Contrandriopoulos et al. (1997), ao 
se formular e implementar uma determinada políti-
ca pública, deve-se levar em conta questões de ordem 
objetiva, relacionadas com equipamentos públicos, 
serviços, disputas políticas, locação de recursos, entre 
outros, e questões de ordem teórica, como concepções 
de sujeitos sociais, cidadania e inclusão social. Juntas, 
essas determinações refletem o perfil da administração 
pública.

A saúde do trabalhador está intrinsecamente rela-
cionada com o desenvolvimento local e suas transforma-
ções. Neste caso, deve-se considerar o contexto local em 
todas as dimensões biológica, social, cultural, ecológica, 
econômica e política, identificando os condicionantes 
das situações de riscos para a saúde do trabalhador. 

Para Ynoub e Samaja (1997), a análise dos condi-
cionantes de situação se trata de um modelo que permite 
selecionar e organizar as variáveis, a partir da identifica-
ção dos tipos de problemas de saúde. Sua sistematização 
parte da colaboração dos próprios atores institucionais, 
valorizando-se a construção e a problematização do con-
texto em coletividade, assegurando assim a construção 
de um diagnóstico basal. Esta proposta permite a intro-
dução da unidade de análise ‘espaço-população’, com-
preendendo as reproduções e transformações sociais, a 
partir das relações dos sujeitos com seu entorno. Ela se 
sustenta, ainda, em duas concepções fundamentais: o 
ambiente de desenvolvimento da saúde do trabalhador 
e a reprodução e transformação social. 

El concepto de problema es inseparable del con-
cepto de reproducción, ya que un problema se 
constituye como un trastorno sobre el fondo de 
un cierto curso esperado; una cierta continui-
dad de prácticas que se aguarda como normal: 
el problema consiste precisamente en su inter-
rupción. (YNOUB; SAMAJA, 1997, p. 6).

Sendo assim, pode-se compreender que a saúde 
do trabalhador se constitui em contextos que se con-
figuram a partir de práticas sociais, as quais mantêm 
a reprodução e transformação social. O contexto deve 
ser, então, monitorado em toda a sua complexidade, 
permitindo a vigilância em saúde do trabalhador, com 
vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, ou 
seja, busca-se fazer a vigilância dos contextos e situações 
de risco (monitorar, avaliar etc.), contribuindo para a 
transformação social que permita o desenvolvimento 
local saudável e sustentável nos aspectos sociais, am-
bientais, políticos e econômicos.

A proposta de reconhecer a complexidade dos fe-
nômenos, os quais se estruturam a partir de um conjun-
to de elementos que se codeterminam, não é algo inu-
sitado. Trabalhos como os de Garcia (1996), Machado 
(1997), Oliveira (2005), Augusto e Branco (2003), 
Gurgel et al. (2009), entre outros, propõem a compre-
ensão do ambiente em sua complexidade, no qual inter-
vêm processos sociais, culturais, econômicos e políticos, 
buscando assim uma abordagem interdisciplinar para 
seu estudo. 

Ainda nesta perspectiva, a promoção da saúde 
do trabalhador, assim como a de toda população, está 
em completa dependência da qualidade do ambiente e 
dos modelos de produção em que estes indivíduos se 
encontram. 

Este trabalho visa retratar algumas ações públicas 
realizadas na região do Vale do São Francisco, especial-
mente no município de Petrolina, no estado de Pernam-
buco, buscando evidenciar sua relação com os principais 
condicionantes da situação de risco relacionados com a 
reprodução política, os quais interferem na saúde do 
trabalhador do polo fruticultor dessa região.

A análise ora desenvolvida foca nos condicionantes 
das situações de risco relacionados à reprodução política. 
Esta análise, então, torna-se uma adaptação da proposta 
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metodológica de Samaja (2000), o qual propõe traba-
lhar com quatro níveis da reprodução social (Biocomu-
nal; Comunal-Cultural; Social e Ecológica-Política). 
No presente estudo, propõe-se o desdobramento das re-
produções político-ecológica, no qual Samaja se reporta 
ao processo de interdependência, mediada pelos seres 
humanos entre as condições ambientais, as relações so-
cietais, comunais-culturais e biocomunais. Neste, a uti-
lização do termo ‘reprodução política’ passa a focar as 
políticas hegemônicas dentro do aparelho estatal. Com 
isso, busca-se fornecer maior enfoque sobre as políticas 
públicas desenvolvidas no campo da vigilância da saúde 
do trabalhador, utilizando-se, na perspectiva da inter-
setorialidade, das mais variadas ações programáticas de 
saúde, educação, previdência, entre outros. 

Quanto à reprodução política, compreende-se o 
conjunto de políticas públicas e/ou sociais que organi-
zam o desenvolvimento da fruticultura local e interfe-
rem nas condições de vida do trabalhador. Deve-se com-
preender, ainda neste eixo interpretativo, a ausência de 
políticas e ações específicas como tão relevantes quanto 
às políticas existentes. Isto porque compreende-se que 
a não-construção ou efetivação de uma determinada 
ação política irá influenciar diretamente no contexto 
em estudo, refletindo, em última instância, um posicio-
namento (escolha) político dos atores na determinação 
das prioridades locais. 

Segundo Augusto (2005), os condicionantes de-
vem, por sua vez, ser analisados tanto no macro, como 
no microcontexto, compreendendo-se, assim, que toda 
reprodução se estrutura em articulação com outros 
contextos e reproduções maiores. Desta forma, pensar 
a fruticultura em Petrolina implica em considerá-la no 
semiárido nordestino, no Brasil e no mundo.

Metodologia

O presente estudo pautou-se na utilização de dados se-
cundários e entrevistas para caracterizar o contexto po-
lítico do polo fruticultor de Petrolina. Foram utilizados 
dados disponibilizados em 26 instituições e organiza-
ções da sociedade civil de Petrolina, os quais eram liga-
dos à saúde do trabalhador em diversos aspectos. A bus-
ca de informações nestas fontes de dados foi orientada 

a partir da proposta por Samaja (2000): ‘sistemas de 
matrizes de dados’.

Dentre as instituições, foram procurados serviços 
e organizações nos setores: da saúde (Centro de Refe-
rência à Saúde do Trabalhador – CEREST, Secretaria 
Municipal de Saúde, Centros de Apoio Psicossocial – 
CAPS e no Centro de Orientação e Aconselhamento 
Sorológico – COAS); da Assistência Social (Previdência 
Social, Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventu-
de e Cidadania, Secretária de Defesa Social e Secretaria 
de Defesa Civil); da segurança pública (Delegacia da 
Mulher, Delegacia do Trabalho e Ministério Público); 
dos movimentos sindicais (Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Petrolina e Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Pernambuco – FETAPE); 
Instituições de Ensino e Pesquisa (Universidade Federal 
do Vale do São Francisco – UNIVASF, Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernam-
bucano); além de outros órgãos vinculados às questões 
rurais (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
– EMBRAPA, Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA e Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
– CODEVASF).

Várias dificuldades se apresentaram na coleta e 
sistematização dos dados concernentes às políticas 
públicas desenvolvidas pela prefeitura de Petrolina, 
voltadas para o trabalhador rural da fruticultura na 
região. Isso porque os órgãos diretamente ligados à 
Prefeitura não têm disponíveis registros de ações ou 
investimentos feitos para a melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores rurais. Em alguns serviços pú-
blicos visitados, os dados referentes aos trabalhadores 
do polo fruticultor não existiam e/ou ainda não esta-
vam consolidados (documentados). A exceção disto, o 
CAPS-AD, no momento da pesquisa, estava elaboran-
do um documento interno sobre o perfil epidemioló-
gico da região. 

De forma geral, foram poucos os documentos 
obtidos nas organizações visitadas. Como estratégias 
de enfrentamento desta dificuldade, foram realizadas 
entrevistas com informantes-chaves das instituições, 
complementando os dados secundários com aqueles 
primários, os quais foram obtidos a partir dos relatos 
livres dos atores sociais. 
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Com estas estratégias de coleta de dados, foram 
elencados 68 documentos, entre estes: institucionais 
(relatórios, tabelas e sistemas de informação); materiais 
de comunicação social (jornais, folders e cartilhas); tex-
tos acadêmicos (relatórios de pesquisa, artigos científi-
cos e livros) e entrevistas.

Os documentos foram coletados entre outu-
bro de 2007 a fevereiro de 2008 e para atendimento 
das exigências éticas do estudo, todas as instituições e 
atores participantes da pesquisa assinaram termos de 
consentimentos. 

Os dados foram utilizados para a caracterização 
do município e seu principal processo produtivo e para 
a descrição da reprodução política local. 

Resultados e Discussão

Breve apanhado do desenvolvimento político e 
econômico da região
Tendo como foco a relação entre os condicionantes de 
risco e a implementação (ou não) de políticas públicas 
na região, torna-se relevante expor um breve apanhado 
sobre o desenvolvimento político e econômico que con-
tribuiu para o desenvolvimento do Vale do São Francisco 
e, especificamente, de Petrolina, como polo fruticultor.

Desde meados da década de 1940, até o fim dos 
anos 1980, as represas e esquemas de irrigação cons-
truídos no Rio São Francisco foram vistos e descritos 
como sinais de salvação tecnológica para o Nordeste, 
que é a região mais pobre do Brasil. Os grandes proje-
tos hidráulicos propostos e construídos pelo Governo 
Federal, com apoio de grandes investidores nacionais e 
multinacionais, fazem parte historicamente de um dis-
curso nacional de modernização (ANDRADE, 2005). 

De fato, os recursos viabilizados pelo Banco Nor-
deste e Banco do Brasil, por meio das mais diversas fon-
tes de financiamento, que incluem o Fundo Constitu-
cional para o Desenvolvimento do Nordeste, o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador e o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar, entre outros, 
foram responsáveis pela expansão da fruticultura na re-
gião e pela inclusão da pequena produção nesse espaço 
econômico, até então dominado pelas grandes empresas 
(SILVA, 2001).

Ainda segundo Silva (2001), a importância da pe-
quena produção fica mais evidente quando se conside-
ram as pequenas áreas espalhadas com fruticultura ao 
longo da margem do rio e em vários projetos de assen-
tamentos, localizados no polo Petrolina/Juazeiro.

De acordo com Bomfim (1999), decorrente da 
construção da barragem de Sobradinho, cooperativas 
e associações de produtores foram fundadas, o que fez 
surgir a preocupação com a administração dos proje-
tos, a formação e a assistência técnica; o treinamento 
de agricultores para o domínio da nova técnica de irri-
gação, buscando evitar o encharcamento e a salinização 
do solo. No entanto, os impactos ambientais e sociais, 
decorrentes da construção dessas barragens ao longo do 
rio São Francisco, foram consideráveis.

A sucessão de barragens ao longo do rio fez com 
que a flora da área ribeirinha praticamente desapare-
cesse. As alterações climáticas provocadas pelos lagos e 
pelo vasto desmatamento processado para a relocação 
das cidades e das áreas de agricultura e pastoreio ain-
da estão sendo estudadas. A fauna, apesar de eventuais 
operações de resgate, morreu afogada ou viu seu hábitat 
se reduzir drasticamente. O surubim, peixe de pirace-
ma típico da região, está impedido de subir o rio para 
se reproduzir, já que não há ‘escadarias’ nas barragens 
(BOMFIM, 1999).

Segundo Andrade (2005), atualmente, estes proje-
tos hidráulicos estão relacionados fortemente ao proces-
so de globalização. Como parte das práticas e dos dis-
cursos de modernização, este processo tem reivindicado 
o Rio São Francisco como parte dos recursos naturais 
pertencentes ao estado nacional, com interesses nacio-
nais e internacionais, o que acaba comprometendo a 
ecologia e o modo tradicional de viver ao longo do rio.

As várias expedições para formar os planos de de-
senvolvimento da região do Vale do Rio São Francisco, 
desde o meio do século 19, tornaram as comunidades 
tradicionais ao longo do Rio São Francisco invisíveis, 
pela (falta de) representação destas comunidades no 
mapeamento do vale, onde a ocupação territorial destas 
populações não apareceu nos mapas dos planos estraté-
gicos (ANDRADE, 2005).

Devido à falta de organização e representação sin-
dical e política, ao isolamento social em que viviam, ao 
baixo nível educacional e desinformação e à situação de 
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pobreza secular, os trabalhadores rurais locais foram os 
que mais sofreram com a migração involuntária, e uma 
parte daquela população ainda vaga, miserável, pelos 
sertões (BOMFIM, 1999).

Bomfim (1999) afirma que a construção da bar-
ragem de Sobradinho (década de 1970, século 19) 
ocorreu de forma dramática, desalojando os trabalha-
dores rurais. O processo constituiu-se em violência e 
injustiça social, com os camponeses sendo expulsos de 
suas terras sem direito a quase nada, a não ser irrisórias 
indenizações. 

O relocamento populacional ocorreu pela ex-
pulsão violenta, principalmente dos moradores das 
áreas rurais, na sua maioria, camponeses pobres, que 
viviam nas barrancas do rio cultivando os solos alu-
viais das ilhas e margens do rio, pescando e criando 
animais. Foram desalojadas aproximadamente 12.000 
famílias, num total aproximado de 72.000 pessoas. 
Deste universo, 8.619 famílias habitavam a zona rural 
(BOMFIM, 1999).

Desta forma, o Plano de Desenvolvimento da Re-
gião do Vale do São Francisco definiu previamente as 
diferenças entre os tipos de empreendimentos, pela se-
leção de lotes destinados a colonos e a empresas e, con-
sequentemente, os tipos de gerenciamento do setor. Para 
os primeiros, foi reservada uma organização da produção 
fundamentada no trabalho familiar, e para os segundos, o 
gerenciamento do trabalho assalariado (CAVALCANTI 
et al., 1999). Desta forma, as ações do Estado garantiram 
dinamismo e o sucesso da região, mas nem todos se be-
neficiaram na mesma medida dessas ações.

De acordo com Silva (2001), a ampliação da par-
ticipação dos pequenos produtores na plantação de 
frutas do polo Petrolina/Juazeiro está comprometida 
pela falta e inadequação dos instrumentos de crédito. 
A ausência de uma política de crédito adaptada às con-
dições dos pequenos produtores e às peculiaridades da 
atividade, considerando a maturação dos investimentos 
e a diversidade de culturas, está contribuindo para o 
endividamento deste segmento de produtores. Muitos 
daqueles que conseguiram se engajar no ramo da fru-
ticultura, valendo-se do crédito bancário, amargaram 
dívidas impagáveis. 

No âmbito dos impactos ambientais, segundo 
Andrade (2002), a bacia do rio São Francisco ainda 

enfrenta problemas sérios de qualidade da água e sa-
neamento, pois, em parte, a resolução destes exige alto 
investimento com baixo retorno financeiro. Além da 
contaminação das águas, a falta de coordenação e in-
tegração nas ações governamentais também tem gerado 
problemas de erosão e assoreamento no rio, e descone-
xão deste com sua foz.

Diante disto, iniciou-se um processo de reivindi-
cação para a revitalização do Rio São Francisco. Como 
resposta, o Governo Federal, via Ministério do Meio 
Ambiente e outras agências, como a Agência Nacional 
de Água (ANA) e CODEVASF, aliaram esforços em 
prol do projeto da revitalização, que originalmente so-
freu diversas críticas relacionadas aos seus custos e prio-
ridades (ANDRADE, 2005). 

Em 2001, o projeto da revitalização tinha recebido 
R$ 84 milhões do orçamento da União. Sem transpa-
rência com os gastos deste orçamento, o projeto iniciou 
2002 sem fundos, mesmo assim, teve continuidade, 
porém, com uma redefinição dos caminhos de revitali-
zação do rio, baseados em suas necessidades e realidades 
(ANDRADE, 2005).

Essa problemática chamou a atenção da socieda-
de, a qual se fez presente em manifestações populares de 
grupos locais que compreendiam como fundamental a 
preservação do rio, de sua história e sua cultura. 

Portanto, a preservação do Rio é mais que um 
salvamento ecológico, é também uma recuperação da 
cultura das pessoas do Vale de Rio de São Francisco. 
Revitalização é mais que uma tarefa ecológica, é sobre 
a inclusão social (SOUZA, 2002 apud ANDRADE, 
2005, p. 14).

No entanto, ações como o fórum permanente em 
defesa do Rio São Francisco, bem como protestos con-
tra a Transposição do Rio São Francisco, caracterizam-
se como iniciativas por parte da sociedade civil organi-
zada de forma isolada/pontual e, na maioria das vezes, 
sem muitas parcerias.

Políticas de proteção ao meio ambiente
A Secretaria de Meio Ambiente de Petrolina desenvolve 
políticas de estudo e análise do meio ambiente, das quais 
resultou na publicação da Agenda 21 do município. É 
de sua responsabilidade, ainda, o desenvolvimento das 
ações de educação ambiental. Para o representante desta 
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Secretaria, entrevistado nesta pesquisa, a Educação Am-
biental pode apontar soluções na busca do desenvolvi-
mento sustentável e, com isso, trabalhar com orientação 
social na perspectiva de redução das infrações cometidas 
ao meio ambiente.

Entretanto, essa orientação é restrita à população 
da área urbana, com trabalhos realizados em escolas, 
por exemplo, pois a falta de recursos financeiros difi-
culta a realização do trabalho nas áreas rurais. Ainda 
segundo este informante-chave, a educação ambiental é 
dirigida ao público que a solicita à Prefeitura Municipal 
de Petrolina. Consequentemente, trabalhadores rurais 
e pequenos agricultores que não acessam esse serviço 
ficam sem orientação, fazendo uso indevido de agrotó-
xicos e do equipamento de proteção individual (EPI), 
quando o utilizam, o que repercute diretamente na qua-
lidade do ambiente e de sua saúde, representando, desta 
forma, fatores de vulnerabilidade à saúde do produtor 
rural (BEDOR et al., 2009). 

Assim, fica a cargo das populações ribeirinhas se 
organizarem e promoverem a educação ambiental em 
suas áreas, como foi o caso dos indígenas Truká, mora-
dores das ilhas do Rio São Francisco, que buscam criar 
consciência ecológica por meio de cursos de educação 
ambiental em seu território (ANDRADE, 2005). 

O precário acesso à ação educativa da Secretaria 
Municipal é evidente, como pode ser observado na en-
trevista realizada com o representante da Secretaria de 
Meio Ambiente de Petrolina, o qual descreve que, entre 
janeiro e outubro de 2007, apenas uma palestra foi des-
tinada a essa classe de trabalhadores.

As grandes empresas, por sua vez, por possuírem 
setores de educação ambiental, obedecendo a imposi-
ções para a certificação, são as responsáveis pela reali-
zação das atividades educativas aos seus empregados, 
não apresentando demandas à Secretaria. Cabe ainda 
ressaltar que além de não realizar tais ações educativas 
nas grandes empresas, a Secretaria de Meio Ambiente 
do município, segundo seu representante, também não 
faz nenhum tipo de monitoramento das mesmas, não 
possuindo informações sobre a qualidade e periodicida-
de das ações realizadas. 

Dentro das dificuldades da Secretaria do Meio 
Ambiente de Petrolina, deve-se destacar que conforme 
o art. 95 do Código Municipal do Meio Ambiente, a 

fiscalização das infrações ambientais deve ser realizada 
por agentes ambientais, mas o município de Petrolina 
não possui um quadro de agentes para tal fiscalização. 
Desta forma, a responsabilidade por essa regulação é 
transferida a outros órgãos e autoridades, tais como Mi-
nistério Público, Ministério da Agricultura, Vigilância 
Sanitária e Agência Estadual de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos. 

Com relação ao descarte das embalagens de agro-
tóxicos, de acordo com Bedor et al. (2009), 13% dos 
produtores rurais juntam as embalagens, 7% queimam, 
2% devolvem às lojas de produtos agrícolas e 78% dos 
produtores rurais devolvem à Associação do Comércio 
Agropecuário do Vale do São Francisco (ACAVASF). 
Porém, a coleta destes agrotóxicos pela ACAVASF ain-
da é precária, as embalagens descartadas a céu aberto 
pelos agricultores, assim como as que são queimadas, 
acabam por poluir o ambiente.

Há ainda uma falta de consenso entre os técni-
cos sobre o destino dos restos de agrotóxicos. Alguns 
acreditam que as sobras de caldas devem pulverizar 
borraduras ou áreas da caatinga perto do plantio. Ou-
tros recomendam que o líquido fique em tanques a céu 
aberto, em local cercado e sinalizado até a evaporação 
dos agentes químicos e ainda outros optam pela cons-
trução de um filtro, com pedras e carvão ativado longe 
das áreas produtivas (PINHEIRO, 2006).

A exposição ao agrotóxico é ainda alimentada pela 
precária fiscalização do uso do EPI. Segundo entrevista 
do Ministério do Trabalho, as principais denúncias na 
região são: falta do uso do EPI, falta de exigência do 
EPI, falta de capacitação do uso do agrotóxico e arma-
zenamento inadequado de agrotóxico. 

Além dos problemas específicos que ocorrem na 
região do Vale do São Francisco, é importante destacar 
outros condicionantes em nível nacional, relacionados 
com a reprodução política, que interferem na saúde 
do trabalhador do polo fruticultor. Um deles é que o 
Brasil sofre um grande problema quanto à utilização de 
agrotóxicos, uma vez que as leis e portarias do Governo 
Federal são descumpridas e a legislação existente deixa 
brechas, tornando possível que agrotóxicos – ou sub-
metidos a severas restrições –, em diversos países, sejam 
livremente utilizados em território nacional (CAIRES; 
CASTRO, 2002; GRISOLIA, 2005).
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O contrabando de agrotóxicos é outro importan-
te condicionante das situações de risco para o agricul-
tor. Segundo informações colhidas junto a um técnico 
do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
Defesa Agrícola, em Petrolina e Juazeiro, na Bahia, já 
foram apreendidos agrotóxicos ilegais. A apreensão em 
Petrolina aconteceu em 2005, no mês de outubro, mas 
não foram divulgados os nomes dos envolvidos, nem os 
tipos de agrotóxicos e as quantidades apreendidas pelas 
autoridades, devido à decretação do segredo de justiça. 
Por isso, havia a dificuldade de especificar para qual cul-
tura eram destinados os produtos.

A dificuldade na apreensão de agrotóxicos ilegais 
na região, segundo o informante do Ministério da Agri-
cultura, deve-se, inclusive, pelo número insuficiente de 
fiscais para a fiscalização da comercialização de agrotó-
xicos. Esse é outro fator que coloca a população, princi-
palmente a rural, exposta a agravos à saúde.

Políticas de atenção à saúde
No âmbito das políticas de assistência à saúde, prin-
cipalmente direcionadas à intoxicação por agrotóxico, 
uma série de problemas pode ser apontada. Dentre es-
ses, cabe destacar a subnotificação dessas intoxicações, 
devido à falta de conhecimento dos profissionais da 
saúde acerca da identificação dos sinais e sintomas (BE-
DOR et al., 2009), além da dificuldade no reconheci-
mento destes sinais pelos próprios trabalhadores rurais, 
o que ocasiona na não-procura dos serviços de saúde 
(RAMOS et al., 2006).

Outro problema que merece destaque é a frágil 
atuação do CEREST na região. Basicamente, este é 
o principal órgão para atuar na vigilância à saúde do 
trabalhador, que, segundo Mendes (1994 apud Ma-
chado, 1997, p. 35), deve garantir a

promoção de saúde, atuação nos determinantes 
sanitários, coleta, análise e disseminação de in-
formações sanitárias e atenção clínica.

O perfil intersetorial dessas ações requer que o 
CEREST assuma a função de articulador com outros 
setores, instituições e órgãos de ensino e pesquisa, o 
que não tem sido possível evidenciar a partir dos da-
dos coletados de entrevistas com o representante deste 

serviço. O frágil cumprimento de suas funções eviden-
cia que o CEREST tem enfrentado sérios problemas no 
campo gerencial, interferindo na definição do seu papel 
institucional.

Como exemplo dessas dificuldades, pode-se citar 
um projeto do CEREST de sensibilização e capacitação 
dos agentes comunitários de saúde sobre: direitos dos 
trabalhadores rurais; da realização de encaminhamen-
tos ao CEREST e do correto preenchimento das fichas 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN). Durante esta atividade, quando restavam 
apenas nove unidades de saúde da zona urbana a serem 
visitadas, o projeto teve de ser interrompido por falta 
de transporte. Segundo sua coordenadora na ocasião, o 
CEREST não realiza trabalhos com unidades de saúde 
da família da zona rural do município, justamente pela 
falta de transporte.

Outro problema identificado pela gestora do ser-
viço é a frágil qualificação dos profissionais da rede e 
do serviço sobre saúde do trabalhador, principalmente 
quando tratada na perspectiva da vigilância em saúde. 
Entretanto, como enfretamento desta dificuldade, na 
ocasião da pesquisa, estava sendo planejada uma capa-
citação, sendo prevista a formação tanto dos próprios 
funcionários do CEREST (futuros multiplicadores da 
informação), quanto de enfermeiros e médicos da aten-
ção básica e da rede hospitalar, com vistas à qualificação 
da notificação das ocorrências CEREST.

No âmbito da prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e da AIDS no município, o gestor 
do COAS informou que foram realizadas palestras em 
seis assentamentos da região (indicados pelo sindicato 
dos trabalhadores rurais) durante 2007. No entanto, 
esta ação, até outubro de 2008, ainda não havia sido 
documentada. Esse dado evidencia a incipiente atuação 
do COAS junto ao trabalhador rural da região, que se 
resumiu num período de dois anos, a uma ação pon-
tual, a partir da demanda específica do sindicato dos 
trabalhadores rurais, revelando a ausência de ações sis-
temáticas voltadas para este público. 

Políticas de segurança pública e assistência social
De acordo com os relatos de alguns profissionais da 
Delegacia da Mulher de Petrolina, esta foi inaugura-
da em novembro de 2001, e atualmente funciona em 
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condições precárias, tanto em termos de estrutura fí-
sica, quanto pela insuficiência de recursos materiais e 
humanos para atender a demanda da região de forma 
satisfatória.

Com base nos boletins de ocorrência registrados 
nesta delegacia, durante 2007, é possível verificar a in-
cidência da violência contra a mulher no município de 
Petrolina e, especialmente, contra a trabalhadora rural 
(rurícola ou agricultora). Aproximadamente 16% das 
ocorrências registradas envolviam mulheres trabalhado-
ras rurais da região, sendo elas, em sua maioria, soltei-
ras, jovens, de cor parda e de escolaridade baixa (Ensino 
Fundamental Incompleto). Entretanto, devido ao não-
preenchimento completo das fichas de boletins de ocor-
rência, não é possível analisar de forma mais minuciosa 
os casos de violência registrados.

Já no campo da assistência social, a política de 
combate ao trabalho infantil (PETI), desenvolvida em 
Petrolina, atualmente assiste 844 crianças, sendo que 
640 são do interior (área irrigada). De acordo com o 
consolidado do SIAB 2007 (PETROLINA, 2007a), 
há 15.453 crianças entre 7 a 14 anos (idade assistida 
pelo PETI) na zona rural de Petrolina. A meta do PETI 
é atender 1.383 crianças, apesar da secretária do SE-
DESC, na ocasião, não saber a incidência de crianças 
ainda expostas ao trabalho infantil na região.

Ainda no âmbito da precarização das condições de 
trabalho, Costa e Neves (2006) denunciam a subnotifi-
cação dos acidentes de trabalho pelo Ministério da Pre-
vidência Social – INSS, evidenciando a resistência deste 
serviço em reconhecer as doenças ocupacionais como 
decorrentes do trabalho penoso, ao qual os trabalha-
dores estão submetidos. Ao mesmo tempo, segundo os 
profissionais da Previdência Social de Petrolina, o siste-
ma de informação disponível não possibilita a consoli-
dação dos dados disponíveis nas fichas de Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT), inviabilizando qual-
quer tipo de análise situacional envolvendo os acidentes 
de trabalho registrados. 

As estatísticas oficiais brasileiras de acidentes do 
trabalho são elaboradas a partir das informações ob-
tidas nas CATs, desenvolvida pela Previdência Social 
com fins securitários. A emissão da CAT registra e re-
conhece oficialmente o acidente, estabelecendo o direi-
to do trabalhador ao seguro acidentário junto ao INSS 

(GONÇALVES; VILELA; CORDEIRO, 2003). Sua 
emissão deve ser de responsabilidade da empresa onde 
o acidentado trabalha ou em caso, como por exemplo, 
de intoxicações por agrotóxicos, quando não emitida 
pela empresa, esta deve ser gerada na unidade básica de 
saúde (VILAS BOAS, 2008). 

Outras políticas públicas específicas para a população 
rural
De maneira geral, no campo da vigilância dos agravos 
no contexto do trabalho rural, destaca-se na região a 
persistência de problemas nos sistemas e processos de 
informação. Na ficha de atendimento inicial dos servi-
ços, não consta o campo de especificação da ocupação 
do usuário ou este frequentemente não é preenchido. 
Constatou-se que não há o preenchimento completo 
dos dados sobre a ocupação nas fichas do SINAN, no 
sistema do CEREST, das CATs, do COAS e da Dele-
gacia da Mulher. Como consequência, torna-se impos-
sível identificar o perfil da população atendida quanto 
à ocupação, impossibilitando a identificação dos traba-
lhadores rurais. 

Outro dado importante é que grande parte das 
ações educativas desenvolvidas na região não são ini-
ciativas da Prefeitura Municipal de Petrolina. As ações/
políticas voltadas especificamente para o trabalhador do 
polo fruticultor, encontradas tanto na literatura quanto 
nos documentos pesquisados nas instituições locais, de-
rivam de órgãos federais e estaduais, como, por exemplo, 
INCRA e CODEVASF, e de movimentos organizados 
socialmente, como Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e FETAPE. Enfim, não é possível observar uma política 
pública municipal específica para a educação em saúde 
da população, que ocupa 90% da área do município e 
sustenta sua principal cadeia produtiva. 

Considerando os diversos setores que englobam 
a saúde do trabalhador, além das ações da Prefeitu-
ra Municipal de Petrolina, foi possível identificar di-
versas ações governamentais e não-governamentais, 
dentre as quais podem ser citadas: investimentos da 
CODEVASF, os quais, dentre outras ações, centram-
se na busca pelo melhor aproveitamento dos recursos 
de água e solo; a implantação dos distritos agroindus-
triais e agropecuários e ações voltadas para o apoio ao 
desenvolvimento integrado, com desenvolvimento de 
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programas de recuperação das áreas degradadas, edu-
cação ambiental e monitoramento dos recursos hídri-
cos, da fauna e da flora no Projeto Senador Nilo Coe-
lho (CODEVASF, 2007).

No INCRA, destacam-se ações como: trabalho 
com 8.936 famílias em 191 projetos de assentamen-
tos, numa área de 235.082,7731ha, com investimen-
tos aproximados de 99,8 milhões de reais, além de 70 
acampamentos com 7.800 famílias. Implantação e re-
cuperação de agroindústrias; ações de inserção merca-
dológica da produção dos assentados; capacitação de 
homens, mulheres e jovens em gestão administrativa, 
associativismo e cooperativismo, comercialização, pro-
cessamento de alimentos e boas práticas de fabricação; 
implantação de projetos pluriativos solidários; desen-
volvimento de ações sociais para promoção de igual-
dade de gênero e garantia dos direitos de comunidades 
tradicionais; assistência técnica e obras de infraestrutura 
(PEREIRA; NAIRÓ, 2006).

Dentre as ações sociais não-governamentais, pu-
deram ser identificadas iniciativas tanto da Sociedade 
Civil Organizada, quanto da Iniciativa Privada. Ações 
do sindicato dos trabalhadores rurais de Petrolina, que 
investe na comunicação junto aos trabalhadores ru-
rais, por meio de telefone, e-mail, site, programa de 
rádio e materiais informativos, os quais permitem aos 
sindicalizados tirarem dúvidas, fazerem reclamações e 
denúncias e darem sugestões. O sindicato atende em 
média 120 pessoas por dia. Dentre suas ações junto aos 
trabalhadores rurais, podem ser citadas: cursos de ca-
pacitação, cooperativas de crédito, convenções coletivas 
de trabalho da hortifruticultura, acompanhamento das 
visitas e fiscalizações em fazendas de Petrolina; visitas 
aos assentamentos; representação dos associados jun-
to ao Ministério Público do Trabalho (PETROLINA, 
2007b) e atendimento odontológico e oftalmológico 
aos sindicalizados. O sindicato mantém parcerias com 
a FETAPE, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (CONTAG), a Comissão Nacional de Jovens 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNJTTR), o 
COAS e a Delegacia do Trabalho.

A FETAPE e o Sindicato de Trabalhadores Ru-
rais de Petrolina realizaram uma ação do Movimento 
Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) em Pernambuco, coordenando o acam-
pamento de 900 famílias em terras da CODEVASF 
(Projeto Maria Tereza R4), pela reivindicação de 4.000 
hectares de terras (FETAPE, 2007). Atualmente, a FE-
TAPE desenvolve programas de educação para a po-
pulação rural, com turmas de alfabetização de jovens 
e adultos, Ensino Médio e Superior, em parceria com a 
CUT, Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco 
e Universidade Federal de Pernambuco. Em paralelo, a 
federação também realiza a formação política e sindical 
dos educadores, para que estes se tornem multiplica-
dores da luta do movimento sindical (FETAPE, 2007). 

Conclusão

Apesar do significativo número de órgãos visitados e ato-
res entrevistados, o volume dos dados obtidos foi inferior 
ao esperado. A dificuldade no resgate das informações 
deve-se, fundamentalmente, pela inexistente prática de 
notificação e/ou registro quanto às atividades desenvolvi-
das no âmbito da saúde do trabalhador, no polo fruticul-
tor do Vale do São Francisco. A maioria das instituições 
contatadas, em especial os serviços municipais, não dis-
põe de sistemas de informação ou está desatualizada.

Essa dificuldade compromete não apenas o de-
senvolvimento de estudos/pesquisas, mas, o que parece 
ainda mais grave, impossibilita que os gestores locais 
tenham a real dimensão da problemática da qual se 
ocupam, não sendo possíveis ações estrategicamente 
planejadas (FELISBERTO, 2004). Sem um diagnós-
tico fidedigno da situação do município, torna-se im-
possível a proposição de políticas públicas que venham 
atender às reais necessidades locais. Gerir ações públicas 
sem evidências que as sustentem pode representar além 
da perda de tempo, gastos desnecessários de recursos 
públicos (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997), 
com impacto direto na qualidade de vida dos trabalha-
dores e trabalhadoras rurais da região. 

Considerando os dados obtidos, evidencia-se ainda 
que as políticas públicas existentes são insuficientes para 
atender à demanda local (urbana e rural). Além disso, em 
sua maioria, as ações têm caráter temporário e, em alguns 
casos, surgem a partir das demandas de outros órgãos e 
grupos sociais. Assim, as ações encontradas neste estudo 
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não são iniciativas próprias do poder público municipal, 
o que reforça a evidência de que não há planejamento da 
gestão pública para o desenvolvimento de ações estratégi-
cas no enfrentamento dos agravos à saúde do trabalhador 
local. Da mesma forma, não foi evidenciada nenhuma 
estratégia de monitoramento e avaliação das ações de-
senvolvidas, além da precariedade no monitoramento de 
indicadores epidemiológicos.

Desta forma, é possível concluir que a ausência 
de políticas públicas intersetoriais, planejadas a partir 
de evidências, monitoradas e avaliadas estrategicamen-
te (RIVERA; MATUS; TESTA, 1989), caracteriza-se 
como uma das principais forças motrizes geradoras de 
situações de riscos relacionados à reprodução política, 
que podem estar interferindo negativamente na saúde 
do trabalhador do polo fruticultor de Petrolina. 
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