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 RESUMO 

Entre os anos de 1940 a 1970 ocorreu a “Revolução Verde”, onde os 

agrotóxicos começaram a ser utilizados. O Brasil é o país de maior índice de 

uso de agrotóxicos do mundo desde 2008. Segundo a Anvisa, os agrotóxicos 

contem ingredientes ativos com elevado grau de toxicidade aguda que causam 

sérios problemas de saúde. A intoxicação pode se dar principalmente através 

dos alimentos, mas também, por outras vias de contaminação. Uma das 

estratégias de promoção da alimentação saudável é começar com a educação 

em crianças, onde o aprendizado é absorvido facilmente e as chances de levar 

esses ensinamentos para vida são maiores. O Projeto em pauta tem como 

objetivo reduzir o uso de agrotóxicos nos alimentos da merenda escolar de 

escolas na cidade de Santos – SP, com a finalidade de melhorar a alimentação 

e a saúde das crianças. Ao decorrer do estudo foram realizadas entrevistas 

estruturadas fechadas com pais e mães em feiras de alimentos e com docentes 

de escolas, visando verificar o grau de sensibilidade e consciência em relação 

ao tema do estudo. Nos meses de julho e agosto de 2016 foram realizadas as 

entrevistas com feirantes e consumidores, onde, ao todo foram entrevistadas 

155 pessoas. 

 INTRODUÇÃO 

Entre os anos de 1940 a 1970 ocorreu a chamada “Revolução Verde”, onde a 

mecanização rural tomou o lugar da mão de obra humana e os agroquímicos, 

incluindo os agrotóxicos, começaram a ser usados nos plantios de 

monocultura. Impactos sobre a saúde humana foram detectados quanto aos 

usos destes produtos químicos, porém, o seu uso tornou-se frequente no 

controle de pragas na agricultura (Borsoi et al., 2014). 

 O Brasil é o país de maior índice de usos de agrotóxicos do mundo desde 

2008 (WELLE, 2015). O consumo destes compostos químicos nos anos de 

1977 era de 0,60kg/ha de principio ativo e em 1999 passou para 

aproximadamente 2kg/ha (CHAIM, 2012), e acima de 5kg por brasileiro no 

consumo ao ano em 2015 (CARNEIRO et al., 2015). Segundo a Anvisa (2010), 

os agrotóxicos contem ingredientes ativos com elevado grau de toxicidade 

aguda que causam sérios problemas de saúde. A intoxicação pode se dar 
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principalmente através dos alimentos, mas também, por outras vias de 

contaminação.  

Uma das estratégias de promoção da alimentação saudável é começar com a 

educação em crianças, onde o aprendizado é absorvido facilmente e as 

chances de levar esses ensinamentos para vida são maiores, além de, os 

alimentos orgânico serem livres de agrotóxicos e mais nutritivos.  

 OBJETIVOS 

O projeto em pauta tem como objetivo geral reduzir o uso de agrotóxicos nos 

alimentos da merenda escolar de escolas na cidade de Santos, SP. Para isso, 

serão estudados os seguintes aspectos específicos: 

 Verificar a sensibilidade e a consciência da população no que se refere 

à alimentação saudável e a presença de agrotóxicos em alimentos.  

 Propor a criação de normas e leis que visam a redução de 20% ao ano 

de agrotóxicos na merenda escolar. 

 

 METODOLOGIA 

Na fase inicial, foram realizadas revisões bibliográficas e ao decorrer do estudo 

foram realizadas entrevistas estruturadas fechadas com pais e mães em feiras 

de alimentos (convencionais e de orgânicos) para saber a opinião dos mesmos 

em relação ao tema em geral e à alimentação em escolas, em particular. Serão 

realizadas entrevistas em escolas com diretores e professores, visando 

verificar o grau de sensibilidade e consciência em relação ao tema do estudo. 

Finalmente, será elaborada uma carta de recomendação, contendo proposta de 

normas e leis municipais para garantir a redução gradual dos agrotóxicos na 

merenda escolar, através de um plano a ser realizado em cinco etapas anuais. 

 DESENVOLVIMENTO 

Nos meses de julho e agosto de 2016 foram realizadas entrevistas estruturadas 

fechadas com feirantes e consumidores em três feiras convencionais e em três 

feiras orgânicas de Santos – SP. Ao todo foram entrevistadas 60 pessoas nas 

feiras orgânicas e 95 nas feiras convencionais. 
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 RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram estipulados três bairros diferentes da cidade em níveis 

socioeconômicos. No bairro onde o nível socioeconômico era mais baixo uma 

pequena parte dos entrevistados sabia dizer o que era agrotóxico, porém, a 

grande maioria não sabia responder, além disso, alguns não possuíam ensino 

médio completo e apenas três entrevistados possuíam nível superior com pós 

graduação. No nível socioeconômico mediano e alto todos os entrevistados 

souberam dizer o que era agrotóxico, alguns não possuíam ensino médio, mas, 

a grande maioria, possuía nível superior. Já nas feiras orgânicas, independente 

do nível socioeconômico, todos os entrevistados souberam dizer o que era 

agrotóxico, alguns não possuíam ensino médio, mas a maioria possuía nível 

superior.   
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