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Publicações

O futuro roubado
COLBORN, Theo;
D U M A N O S K I ,
Dianne; MYERS, John
Peterson. Porto Ale-
gre: L&PM, 1997.
354p.

Segundo José Lutzen-
berger, que prefacia a
edição brasileira, este
livro pode ser conside-
rado “a continuação
aprofundada e atuali-
zada do alerta feito por

Rachel Carson, em 1962, com seu livro Primavera Silenci-
osa, um marco de repercussão planetária para a consciên-
cia ecológica”. Nesse alerta, a autora afirmava que nin-
guém tinha como saber exatamente quais seriam os efei-
tos da exposição de populações inteiras aos agentes quí-
micos altamente tóxicos utilizados na agricultura indus-
trial. Afinal, naquela época, não havia nenhum indicador
de comparação que pudesse ser empregado para se fazer
previsões seguras. Publicado três décadas após o livro de
Carson, O futuro roubado segue de onde Primavera Si-
lenciosa parou, uma vez que apresenta um amplo conjun-
to de evidências científicas que demonstram a relação
entre o uso de agrotóxicos e problemas de saúde. Em
particular, o livro trata da alteração dos sistemas

Plantas medici-
nais no Brasil: na-
tivas e exóticas
LORENZI, H.; ABREU
MATOS, F.J. Nova
Odessa: Instituto
Plantarum, 2002.

Trata-se da maior e
mais completa obra
sobre o assunto pu-
blicada no Brasil, con-
templando as prin-
cipais espécies de
plantas usadas na
medicina popular

brasileira, seja elas da flora nativa ou exóticas cultiva-
das. Além de informações etnofarmacológicas, o leitor
encontra os resultados de pesquisas químicas,
farmacológicas e clínicas realizadas tanto no Brasil
como no exterior, com cada uma das cerca de 700 es-
pécies apresentadas no livro.

Alimentação
e saúde
Revista Agroecologia
Hoje. Editora Agroeco-
lógica Ano II., n. 12,
Dez. 2001/Jan. 2002.

Edição da revista dedi-
cada às relações entre
saúde e alimentação.
Traz artigos sobre os
impactos dos agrotó-
xicos na saúde huma-

na, o papel da agroecologia na promoção da segurança
alimentar, a qualidade biológica de alimentos orgânicos e
biodinâmicos, entre outros assuntos.

Understanding the links between agriculture and
health
HAWKES, Corina; RUEL, Marie T. (Ed.). Washington
D.C.: International Food Policy Research Institute, 2006.
Disponível em: <http://ifpri.catalog.cgiar.org/>.

A publicação é composta por 16 pequenos documentos
que abordam as múltiplas interações entre agricultura e
saúde. Entre outros aspectos, os textos tratam de ques-
tões envolvendo as políticas de desenvolvimento agríco-
la e as de promoção da saúde. Enfocam também as opor-
tunidades para que programas de desenvolvimento local
abordem ambos os temas de forma integrada, aprovei-
tando-se das relações positivas existentes entre padrões
saudáveis de produção e consumo alimentar e a promo-
ção da saúde nas famílias de agricultores e consumidores.

hormonais, que, entre outros impactos negativos, com-
promete o desenvolvimento sexual, a formação da inteli-
gência e o funcionamento do sistema imunológico.


