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Olá professor, 

Esse material foi desenvolvido para auxiliar você na aplicação das metodologias 

ativas em sala de aula, pois sabemos da dificuldade de envolvermos o estudante no 

processo de ensino aprendizagem, principalmente em tempos nos quais a era da 

informação ocasionou mudanças na forma como as pessoas se comunicam, interagem e 

estabelecem relações.  

O contínuo desenvolvimento da tecnologia, bem como a expansão da sua 

disponibilidade difundiu o uso dos meios digitais, dinamizando o fluxo de informações. Tudo 

isso resultou em impactos nas relações em sala de aula e desafiam os docentes na buscar 

por novas formas de estimular a construção do saber nos estudantes.  

O papel adotado pelo professor em sala como o único construtor do conhecimento e 

o ensino centralizado no conteúdo não atende mais as demandas dos sujeitos no ambiente 

escolar – professor e aluno. Por esse motivo, desenvolvemos uma pesquisa sobre 

metodologias ativas que são estratégias de ensino que tem como objetivo promover uma 

aprendizagem ativa que atribui ao estudante uma posição central no processo de 

construção do conhecimento.  

As atividades aqui sugeridas possibilitam que o estudante seja o protagonista, 

participando, refletindo e se envolvendo em cada uma das atividades propostas. O professor 

se posiciona como orientador de todo esse processo. Para isso, escolhemos algumas 

estratégias de ensino que podem ser aplicadas em ambientes diversos, ainda que haja 

limitação de recursos. Portanto, aproveite cada aula! Desejamos que você se surpreenda na 

aplicação dessas atividades assim como ocorreu conosco quando aplicamos para pela 

primeira vez para fins de desenvolvimento e análise da pesquisa.  

Caso você deseje saber mais detalhes sobre a pesquisa, basta acessar o site 

https://repositorio.ufmg.br/ para ter acesso a todos os dados. O título da pesquisa é “O 

Ensino da Química por meio das Metodologias Ativas no contexto dos Agrotóxicos e 

Polímeros”. A seguir disponibilizamos um quadro para que você possa acompanhar as 

estratégias para a aprendizagem ativa adotadas em cada uma das atividades. Desejamos 

que você tenha uma boa aplicação desse conjunto de atividades. 

Um Abraço, 

Giordana e Nilma  

https://repositorio.ufmg.br/


 

 

 

 

Aula 

Tema Geral e objetivo Aspectos 

relacionados a 

aprendizagem ativa 

Estratégias das 

Metodologia 

Ativada 

 

1ª 

APRESENTAÇÃO E 

INTRODUÇÃO DOS TEMAS: 

Fomentar a reflexão dos 

estudantes acerca dos temas que serão 

estudados nesta sequência: agrotóxicos 

e polímeros 

Aprendizagem 

significativa 

 

Professor como 

orientador 

 

Uso de 

questionamentos 

2

2ª 

IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS: 

Promover o engajamento dos 

estudantes com o tema a partir de 

notícias relacionadas a agrotóxicos e 

polímeros. 

Aprendizagem 

significativa 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

 

Sala de aula 

invertida 

3

3ª 

ELABORANDO OS MODELOS:  

Observar as características das 

cadeias orgânicas durante da montagem 

usamos modelos. 

 

Centralidade no 

aluno 

 

Sala de aula 

invertida 

4

4ª 

ORIGEM, EVOLUÇÃO E USOS 

DOS AGROTÓXICOS E POLÍMEROS 

Socializar informações sobre a 

origem, evolução e usos dos agrotóxicos 

e dos polímeros. 

Aprendizagem 

significativa 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

 

Sala de aula 

invertida 
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5

5ª 

ANÁLISE ESTRUTURAL DAS 

CADEIAS 

Estudar as estruturas dos 

modelos produzidos na atividade 3. 

 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

 

 

Uso de 

questionamentos 

6

6ª 

ESTUDOS DAS 

PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS 

ORGÂNICOS 

Consultar, comparar PE, PF e 

solubilidade de moléculas de agrotóxicos 

e polímeros 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

Sala de aula 

invertida 

7

7ª 

 

CONHECENDO OS IMPACTOS 

AMBIENTAIS E SOCIAIS DOS 

POLÍMEROS E AGROTÓXICOS. 

Exibir documentários sobre os 

impactos ambientais e sociais dos 

polímeros e agrotóxicos 

Aprendizagem 

significativa 

 

 

8

8ª 

DISCUTINDO OS USOS E OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS – 

POLÍMEROS 

Promover debate, a partir da 

exposição dos argumentos favoráveis ou 

desfavoráveis acerca dos polímeros. 

Aprendizagem 

significativa 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

 

Sala de aula 

invertida 

Aprendizagem 

baseada em 

projetos 

 

Ensino híbrido 

9

9ª 

DISCUTINDO OS USOS E OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS – 

POLÍMEROS 

Promover debate, a partir da 

exposição dos argumentos favoráveis ou 

desfavoráveis acerca dos agrotóxicos 

Aprendizagem 

significativa 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

Sala de aula 

invertida 

Aprendizagem 

baseada em 

projetos 

Ensino 



 

 

 

híbrido 

1

10ª 

PREPARAÇÃO PARA O 

WORKSHOP 

Orientar os alunos na preparação 

workshop. 

Professor como 

orientador 

 

 

1

11ª 

REALIZAÇÃO DO WORKSHOP 

Divulgação científica das 

temáticas estudadas nas aulas. 

Aprendizagem 

significativa 

Centralidade no 

aluno 

Busca pela 

informação 

 

Sala de aula 

invertida 

Aprendizagem 

baseada em 

projetos Ensino 

híbrido 
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1. APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO DO CONJUNTO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE 1 

Objetivos: 

Fomentar a reflexão dos estudantes acerca dos temas que serão estudados 

neste conjunto de atividades. 

Averiguar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos temas 

propostos agrotóxicos e polímeros. 

PROFESSOR ORIENTADOR 

Atividades (1.1): Você deverá comprar maçãs (com e sem 

agrotóxicos), armazená-las fora da geladeira e aguardar alguns dias até 

que comecem a mudar seu aspecto físico naturalmente, em virtude do 

amadurecimento. Considerando que as maçãs inicialmente foram 

identificadas como as que possuem agrotóxicos, as classificadas como as 

que não possuem agrotóxicos tendem a amadurecer mais rápido alterando 

seu aspecto mais rapidamente. Embora essa não seja a única forma de 

evidenciar a presença do agrotóxico na maçã, o aspecto físico foi escolhido 

como uma característica visível a olho nu, e também mais facilmente 

identificada na sala diante dos recursos disponíveis. É importante que você 

faça questionamentos para estimular a participação dos estudantes e para 

averiguar os conhecimentos prévios acerca do tema. Sugestão de 

questionamentos:  

 Qual dessas maçãs vocês escolheriam ao fazer uma compra?  

Quais os critérios utilizados para comprar de frutas e legumes? Por 

quê? 

Atividades (1.2): Você deverá escolher e apresentar para a turma objetos 

que sejam constituídos por polímeros (sugestões: esponja de lavar louça, 

roupas, pneus, cano PVC, canetas, sacolas plásticas, canudos). Em 

seguida, apresente questões para discussão. Assim como na atividade 1.1, 
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você deve fazer questionamentos. A seguir algumas sugestões: 

 

Esses objetos estão presentes no seu dia a dia?  

Qual a importância deles em suas atividades diárias?  

Você sabe de que materiais são feitos esses objetos?  

O que você sabe dizer sobre a durabilidade desses objetos?  

Como eles são descartados em sua casa? 

Vocês conhecem alguém que tenha o hábito de separar esses materiais 

antes de descartar no lixo? 

Atividade (1.3): Após as discussões com os estudantes, você deverá 

orientá-los a fazer um breve parágrafo registrando as informações 

discutidas nas questões propostas. 

Atividade (1.4): oriente a turma a se dividir em 2 grupos. Eles deverão ter 

liberdade de escolha entre os temas: agrotóxicos ou polímeros. Caso haja 

algum conflito no processo, sugerimos a resolução por sorteio. Esses 

grupos irão desenvolver atividades que serão propostas ao longo desta 

sequência de atividades.  

Para a próxima aula 

Você deverá orientar cada grupo a trazer duas reportagens acerca 

do tema escolhido, sendo que uma delas não deverá ter a data de sua 

publicação superior a 1 ano.  
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2.IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS 

ATIVIDADE 2 

Objetivo 

Promover o engajamento dos estudantes com o tema a partir de notícias 

relacionadas a agrotóxicos e polímeros. 

PROFESSOR ORIENTADOR 

A atividade 2 tem como proposta promover o envolvimento dos 

estudantes com o tema a partir de notícias relacionadas a agrotóxicos e 

polímeros. Aspectos relacionados ao meio ambiente, à saúde e a 

interesses econômicos poderão ser ressaltados no momento da 

discussão. A seguir apresentamos reportagens como sugestões para 

subsidiar as discussões, caso seja necessário. Sugira aos estudantes 

que se organizem em círculo, para facilitar a interação entre eles. 

 

1)  Reportagem 1 – agrotóxicos: 

https://marsemfim.com.br/agrotoxicos-a-populacao-precisa-

saber/ (anexo A)  

2) Reportagem 2 - polímeros: 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/polímeros-e-

resinas-sinteticas-um-mundo-sem-plasticos-hoje-seria-um-

pesadelo.htm(anexo B) 

 

Para a próxima aula 

 

Você deve orientar os estudantes a identificarem nessas 

reportagens a fórmula estrutural do agrotóxico e do polímero citado para 

atividade posterior. Sobre a fórmula estrutural, sugira que os estudantes 

https://marsemfim.com.br/agrotoxicos-a-populacao-precisa-saber/
https://marsemfim.com.br/agrotoxicos-a-populacao-precisa-saber/
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registrem de forma ampliada, em tamanho ofício, para uma melhor 

visualização durante a apresentação. 
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3.MONTANDO OS MODELOS 

ATIVIDADE 3 

Objetivo 

 

Observar e discutir em grupo as características das cadeias orgânicas 

durante a montagem das estruturas tridimensionais, usando modelos. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR  

Na atividade 3 os estudantes usarão o modelo com esferas e 

bastões para montar os compostos e estudar as características que eles 

possuem. Para alguns será a primeira vez que terão contato com esse 

modelo1 (FIGURA 1), por isso, sugerimos que você explique inicialmente 

para a turma como utilizá-lo. Geralmente, nem a escola nem os alunos 

possuem esse material, por isso será necessário que você providencie.  

Você deverá atender às dúvidas dos estudantes sem tirar deles a 

oportunidade de descobrir a melhor forma de montar as estruturas, 

indicando com legendas e anotações as cores para os átomo ligantes nas 

estruturas. Nesse pequeno intervalo de tempo entre a explicação inicial e o 

atendimento por grupo, será importante que ocorra a interação entre os 

estudantes e que o professor apenas oriente caso seja 

                                            
1 Acrescentamos a figura 1 como uma sugestão do modelo a ser usado. Você consegue encontrá-lo 

em sites variados na internet com o nome de “Kit molecular Química Orgânica e Inorgânica”. A faixa 
de preço varia, tanto abaixo de R$ 100,00 como valores acima, a depender da quantidade de peças 
disponíveis. Outras opções podem ser usadas para montagem das estruturas é massa de modelar 
caseira para moldar os átomos e palitos para representar a ligações; bolinhas que são usadas em 
brinquedos piscina de bolinha e palitos para churrasco. Não recomendamos o uso de isopor para os 
átomos devido à poluição ambiental causada pelos resíduos gerados.   
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solicitado.  

FIGURA 1: exemplo de modelo que pode ser usado. 

Para a próxima aula 

Você deve orientar os estudantes a pesquisarem informações sobre 

a origem, história e evolução dos agrotóxicos e dos polímeros. A pesquisa 

será realizada por eles, no entanto é importante que seja uma pesquisa 

orientada, a fim de informá-los sobre os pontos importantes que devem ser 

apresentados. Você deve instruí-los a pesquisar a origem dos polímeros e 

dos agrotóxicos: como, onde foi e por qual motivo começaram a ser 

utilizados; desde início até os dias de hoje, qual foi o caminho evolutivo, 

evidenciando os principais fatos ocorridos neste percurso. Ainda, se for 

aplicável, dar ênfase nas informações sobre a substância escolhida para a 

confecção do modelo montado. 
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4.ORIGEM, EVOLUÇÃO E USOS DOS AGROTÓXICOS 

 E POLÍMEROS 

ATIVIDADE 4 

Objetivo  

Socializar informações sobre a origem, evolução e usos dos agrotóxicos e dos 

polímeros. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR  

Na atividade 4 os estudantes socializarão informações sobre a 

origem, evolução e usos dos agrotóxicos e dos polímeros por meio de 

apresentações. É importante que você tenha as informações das 

substâncias para comentar e, se necessário, complementar a pesquisa 

apresentada pelos alunos. 

Para a próxima aula 

Você deve orientar os grupos a pesquisar e levar para a sala de aula 

as fórmulas estruturais dos agrotóxicos e polímeros para que suas 

estruturas sejam montadas pelo grupo com o uso dos modelos2 e suas 

características estudadas. 

 

 

                                            
2 Essa aula faz- se necessária uma vez que na atividade 3 os estudantes utilizaram a maior parte do 

tempo para discutir como utilizar e montar as estruturas restando pouco tempo para estudar as 
características das cadeias carbônica, embora tenham conseguido montar e apresentar uma 
estrutura. Na atividade, já conhecendo o modelo, eles poderão usar a maior parte da aula para o 
estudo da estrutura da cadeia carbônica montada. 
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5.ANÁLISE ESTRUTURAL DAS CADEIAS  

ATIVIDADE 5 

Objetivo  

 

Montar, discutir em grupo e apresentar as características das cadeias 

orgânicas durante a montagem das estruturas tridimensionais, usando modelos. 

PROFESSOR ORIENTADOR  

Na atividade 5 os estudantes usarão os modelos para estudar as 

classificações das cadeias e dos carbonos, as funções e as ligações 

presentes das cadeias orgânicas dos agrotóxicos e polímeros, conforme a 

responsabilidade do seu respectivo grupo. Nessa aula, você poderá 

acompanhar a montagem das estruturas e esclarecer as dúvidas dos 

estudantes. 

Para a próxima aula 

Você deve orientar os grupos a levar para a sala de aula os nomes dos 

compostos orgânicos estudados (agrotóxicos e polímeros) para 

consultar/pesquisar as propriedades.  
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6.ESTUDOS DAS PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS 

ATIVIDADE 6 

Objetivo 

Utilizar computadores ou outros dispositivos  para consultar/pesquisar e 

comparar a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão e a solubilidade dos 

compostos orgânicos estudados: agrotóxicos e polímeros. 

PROFESSOR ORIENTADOR 

Na atividade 6 os estudantes poderão usar laboratório de informática 

para consultar/pesquisar sobre as propriedades dos compostos orgânicos que 

eles estão estudando. Você deverá orientá-los para consultar P.E., P.F., 

solubilidade e, logo após, construir uma tabela com esses dados. Essa tabela 

deverá ser entregue ao professor juntamente com as respostas das questões 

sugeridas a seguir: 

A) Compare os dados dos compostos e cite as semelhanças e 

diferenças observadas. 

B) Observando os compostos, cite os tipos de ligações existentes neles. 

C) Agora, tente associar os tipos de ligações existentes com as 

propriedades listadas. Os grupos deverão entregar esse material para o 

professor juntamente com a tabela produzida. 
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7.CONHECENDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DOS USOS 

DOS POLÍMEROS E AGROTÓXICOS. 

ATIVIDADE 7 

Objetivos 

Exibir documentários sobre os impactos ambientais e sociais dos usos dos 

polímeros e agrotóxicos. 

 

Auxiliar os estudantes no processo de construção do conhecimento e 

obtenção de informação para a realização do júri simulado que vai acontecer 

posteriormente. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 Na atividade 7 você poderá exibir documentários sobre os impactos 

ambientas e sociais ocasionados pelo uso dos polímeros e agrotóxicos. 

Apresentamos como sugestões: 

 

Reportagem sobre a campanha promovida pelo Ministério do Meio 

Ambiente “um dia sem sacolas plásticas”, disponível no endereço a seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=O3FsxFjvyg0&feature=youtu.be.  

Animação curta sobre polímeros, sua constituição, uso e consequências 

do seu uso, que pode ser localizado em 

https://www.youtube.com/watch?v=adc0cOqE4qs&feature=youtu.be. 

Documentário com duração maior, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=RAFOPARVdpI&feature=youtu.be “Era do 

Plástico”, que narra a história dos polímeros.  

https://www.youtube.com/watch?v=O3FsxFjvyg0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=adc0cOqE4qs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RAFOPARVdpI&feature=youtu.be
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Documentário de título “Agrotóxico, um perigo invisível”, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=9OW5RAD2PN0&t=2s.  

Breve exposição de um professor de biologia sobre os polímeros, que 

destaca pontos positivos e negativos sobre o uso, conceito, classificações e 

tópicos de atualidades, disponível 

https://www.youtube.com/watch?v=s0McUAwG8rQ&t=4s.  

Debate, com duração maior, promovido pela “USP Talks”, no qual dois 

especialistas dialogam sobre os pontos positivos e negativos a respeito do uso 

dos agrotóxicos, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=uoY-

d6VtIFY&t=253s. 

 

Informe aos alunos que esses documentários fornecerão subsídios para 

a participação em um Júri simulado. Logo após, você poderá propor uma roda 

de conversa sobre os documentários, na qual os alunos serão instruídos a se 

posicionarem acerca dos temas, discorrendo sobre fatores positivos e 

negativos. 

Ao final, você deverá explicar aos alunos como vai ocorrer o júri 

simulado, que acontecerá na próxima aula, e apresentar o tema do júri: 

Agrotóxico – heróis ou vilões? Polímeros – heróis ou vilões?.  

Um material deverá ser produzido e enviado aos alunos a modalidade 

on-line com as regras do júri. Esse material para a realização do júri está 

detalhado no anexo 3 Os documentários ajudarão os estudantes a criar 

argumentos para a participação no júri.  

Você poderá incentivá-los a pesquisar mais sobre o uso dos 

agrotóxicos/polímeros e seus impactos ambientais e sociais para a 

participação na atividade, e também a responder um questionário on-line no 

qual constam duas perguntas que originaram o tema da atividade: Agrotóxicos 

- Heróis ou Vilões? Polímeros Heróis ou Vilões?. Como sugestão, indicamos o 

uso do site https://pt.surveymonkey.com/ para a elaboração do questionário. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OW5RAD2PN0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=s0McUAwG8rQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uoY-d6VtIFY&t=253s
https://www.youtube.com/watch?v=uoY-d6VtIFY&t=253s
https://pt.surveymonkey.com/
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Para próxima aula! 

 

Para a próxima aula, cada grupo deverá pesquisar mais sobre o uso 

dos polímeros, e seus impactos ambientais e sociais para a participação do 

júri simulado desse tema. Todos os personagens do júri deverão ser atribuídos 

aos componentes do grupo, conforme orientações do anexo 4. O domínio do 

conteúdo permitirá que você desempenhe com qualidade a sua função no júri, 

portanto, faça uma pesquisa com qualidade, usando os materiais estudados 

até aqui e outros pesquisados por vocês. 
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8.DISCUTINDO SOBRE OS USOS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SOCIAIS – POLÍMEROS 

ATIVIDADE 8 

Objetivos 

Promover a discussão a partir da exposição dos argumentos favoráveis ou 

desfavoráveis acerca do tema Polímeros. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 

Na atividade 8, os estudantes realizarão o júri simulado cujo tema será: 

Polímeros, Heróis ou Vilões?3, seguindo as orientações dadas por você 

anteriormente. Nesta aula, estudantes e professor devem utilizar um espaço 

escolar adequado (sala de aula, pátio, sala de vídeo, etc.) onde ocorrerá a 

atividade. Conforme orientações do anexo 3, os estudantes podem ser 

orientados a convidar outro professor ou supervisor, que estiver disponível, 

para ser o juiz.  

Para próxima aula! 

Para a próxima aula cada grupo deverá pesquisar mais sobre o uso dos 

agrotóxicos e seus impactos ambientais e sociais para a participação do júri 

simulado desse tema. Todos os personagens do júri deverão ser atribuídos 

aos componentes do grupo, conforme orientações do anexo 4. O domínio do 

conteúdo permitirá que você desempenhe com qualidade a sua função no júri, 

portanto, faça uma pesquisa com qualidade, usando os materiais estudados 

até aqui e outros pesquisados por vocês. 

 

                                            
3 Esses termos foram usados de forma conotativa. Classificá-los como heróis não resume em dizer 
que não há pontos negativos nos temas julgados, apenas significa dizer que conforme o estudo das 
aplicações, usos e conseqüências feita pelos estudantes, eles consideraram que há mais benefícios e 
que malefícios se comparado com as mesmas questões analisadas sobre os agrotóxicos. Essas 
observações são cabíveis também quando foi usado o termo vilões – uso conotativo que refere-se as 
conclusões do estudos dos temas que há mais pontos favoráveis do que desfavoráveis. É importante 
esclarecer essas informações aos estudantes para que não haja prevalência do discurso maniqueísta 
conforme dispõe  a legislação sobre o ensino da química (BRASIL, 2018).  
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9.DISCUTINDO SOBRE OS USOS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SOCIAIS – AGROTÓXICOS 

ATIVIDADE 9 

Objetivos 

Promover a discussão a partir da exposição dos argumentos favoráveis ou 

desfavoráveis acerca dos temas Agrotóxicos. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 

Na atividade 9, os estudantes realizarão o júri simulado cujo tema 

será Agrotóxicos, Heróis ou Vilões?4, seguindo as orientações dadas por 

você anteriormente. Nesta aula, estudantes e professor devem utilizar um 

espaço escolar adequado (sala de aula, pátio, sala de vídeo, etc.) onde 

ocorrerá a atividade. Conforme orientações do anexo 3, os estudantes 

podem ser orientados a convidar outro professor ou supervisor, que estiver 

disponível, para ser o juiz.  

 

 

                                            
4 Esses termos foram usados de forma conotativa. Classificá-los com heróis não resume em dizer 
que não há pontos negativos nos temas julgados, apenas significa dizer que conforme o estudo das 
aplicações, usos e conseqüências feita pelos estudantes, eles consideraram que há mais benefícios e 
que malefícios se comparado com as mesmas questões analisadas sobre os agrotóxicos. Essas 
observações são cabíveis também quando foi usado o termo vilões – uso conotativo que refere-se as 
conclusões do estudos dos temas que há mais pontos favoráveis do que desfavoráveis. É importante 
esclarecer essas informações aos estudantes para que não haja prevalência do discurso maniqueísta 
conforme dispõe  a legislação sobre o ensino da química (BRASIL, 2018).  
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10.PREPARAÇÃO PARA O WORKSHOP 

ATIVIDADE 10 

Objetivos 

Orientar os alunos para a preparação workshop. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 

Na atividade 10, você deverá orientar os estudantes sobre a data de 

realização e as funções necessárias para que o workshop aconteça. 

Sugerimos que, para essa atividade, os alunos formem grupos por tema e não 

mais por turma. Dessa maneira, os alunos de turmas diferentes trabalharão 

juntos, uma parte no grupo de agrotóxicos e outra no grupo de polímeros. 

Quatro grupos de trabalhos em cada tema deverão ser formados para dividir 

as tarefas de divulgação, recepção, organização e promoção.  

Divulgação: responsável por elaborar um recurso para divulgação do 

workshop, bem como confeccionar os banners5 que podem ser usados na sala 

no dia do workshop;  

Organização: responsável por colocar os banners, dispor o mobiliário 

para a realização do evento e suprir outras demandas que surgirem no dia;  

Recepção: responsáveis por confeccionar credenciais, identificar e 

receber o público presente;  

Promotores: responsáveis por apresentar e mediar as discussões 

durante o workshop.  

Os demais que não estiverem nesses 4 grupos de trabalho participarão 

como plateia colaborando com as discussões, uma vez que, o workshop 

consiste em um evento no qual os promotores interagem com a plateia 

                                            
5 Para confecção do banner  é importante que o título esteja visível e que seja priorizado imagens, 

tabelas, gráficos. Dessa forma as mensagem ficará nítida para a platéia ainda que estejam distantes. 
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permitindo momentos de troca de informação e construção do conhecimento. 

Para facilitar a comunicação entre os grupos e o professor, você poderá 

sugerir que cada grupo, na sua respectiva função – divulgação, recepção, 

organização, promoção - tenha um líder em cada sala e se comuniquem por 

meios de grupos criados nas redes sociais durante a preparação do evento, 

uma vez que haverá estudantes de salas distintas trabalhando juntos. Você 

também poderá disponibilizar materiais como textos nas suas diversas 

modalidades para auxiliar os estudantes no preparo do workshop.  

Os alunos deverão ser desafiados a utilizar o workshop para estimular a 

comunidade escolar presente a adotar novos hábitos cotidianos. A seguinte 

questão deverá ser debatida: como os conhecimentos científicos poderão 

colaborar para a mudança de postura do cidadão? A partir das informações 

pesquisadas e do estímulo às reflexões em torno de todo o material estudado, 

os estudantes poderão usar a ciência para estimular novos hábitos a fim de 

contribuir para a qualidade de vida dos indivíduos ali presentes.  

Sugira aos alunos que os promotores do workshop façam uma 

simulação para a turma. A divulgação do workshop (banners, entre outros) 

para a comunidade escolar deverá ser feita uma semana antes do evento. 
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11. REALIZAÇÃO DO WORKSHOP 

ATIVIDADE 11 

Objetivos 

 

 Sistematizar e divulgar as informações estudadas ao longo do conjunto de 

atividades proposto, assim como avaliar a construção do conhecimento a respeito 

das temáticas estudadas nas atividades. 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 

Na atividade 11, você deverá orientar os estudantes que eles deverão 

promover momentos de interação com o público presente a fim de expor os 

conhecimentos adquiridos, ouvir as informações que o público possui a 

respeito do assunto, estimular a reflexão sobre os usos dos agrotóxicos e 

polímeros e encorajar o público a ter mudança de atitude frente as questões 

relacionadas a cada um dos temas abordado.  

Sugerimos que o workshop seja realizado em um sábado letivo, para 

que a comunidade escolar possa participar. Todo o detalhamento já fora 

informado aos alunos na atividade anterior. No dia do workshop, você deverá 

auxiliar a equipe de organização, recepção e de promoção do evento. 
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Caderno de atividades  

 

 

 

O ensino da química por meio das metodologias ativas no 

contexto dos agrotóxicos e polímeros 

Versão do estudante 
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Olá Estudantes!  

Hoje, no 3º ano o Ensino Médio, você já deve saber que a química é a ciência 

que estuda os materiais. Isso permite relacionar conteúdos como assuntos do nosso 

cotidiano, e mais do que isso, possibilita uma abordagem mais ampla e de forma 

contextualizada.  

Este conjunto de atividades propõe o estudo de conteúdos químicos no 

contexto de assuntos presentes nosso dia a dia e que estão em pauta nas 

demasiadas discussões, devido à sua aplicabilidade e importância na sociedade. 

Além disso, essas atividades foram elaboradas utilizando estratégias nas quais você 

poderá se envolver de forma direta participando, refletindo, discutido, elaborando e 

praticando.  

O papel do professor aqui será apenas de orientar essas atividades. Você 

participará diretamente da construção do conhecimento e poderá descobrir e 

desenvolver habilidades que contribuirão para sua vida universitária e profissional. E 

como conseguir tudo isso? A resposta é simples! Envolvendo-se em cada proposta 

de atividade e aproveitando tudo que foi preparado para você.  

E lembre-se: todo conhecimento que você constroi e adquire você leva por 

toda a sua vida! E isso é a única coisa que ninguém pode tirar de você... Portanto, 

participe e aproveite! 

 

Um abraço, 

Giordana e Nilma 
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APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO DO CONJUNTO DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 1 

Objetivos: 

Fomentar a reflexão dos estudantes acerca dos temas que serão estudados 

neste conjunto de atividades. 

Averiguar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos temas 

propostos: agrotóxicos e polímeros. 

Nesta atividade você deverá observar os objetos apresentados pelo professor 

e discutir com os colegas os seguintes pontos:  

1.1 Questões para discussão: 

Qual dessas frutas vocês escolheriam ao fazer uma compra? A ou B?  

Quais os critérios utilizados para comprar de frutas e legumes? Por quê? 

 

1.2 Questões para discussão: 

Esses objetos estão presentes no seu dia a dia?  

Qual a importância deles em suas atividades diárias?  

Você sabe de que materiais são feitos esses objetos?  

O que você sabe dizer sobre a durabilidade desses objetos? Como eles são 

descartados em sua casa?  

1.3) Após as discussões, você deve fazer um breve parágrafo registrando as 

informações discutidas nas questões propostas. 
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1.4) Agora, vocês vão se dividir em dois grupos, com a mesma quantidade de 

componentes aproximadamente. Cada grupo deverá escolher um tema de trabalho 

para as próximas atividades: agrotóxicos ou polímeros. Caso haja algum conflito no 

processo, poderá ser sugerida a resolução por sorteio. Esses grupos irão 

desenvolver atividades que serão propostas ao longo deste conjunto de atividades.  

Caro estudante, para próxima aula... 

Cada grupo deverá trazer duas reportagens acerca do tema 

escolhido, sendo que uma delas não deverá ter data de sua publicação 

superior a um ano e deverá citar pelo menos um agrotóxico/polímero. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS 

 

ATIVIDADE 2 

Objetivo 

Promover o envolvendo dos estudantes com o tema a partir de notícias 

relacionadas a agrotóxicos e polímeros. 

 

2. Conforme proposta apresentada ao final da aula anterior, as reportagens 

coletadas por vocês serão lidas e comentadas nesta aula, em uma roda de 

conversa. Neste momento, todos deverão participar comentando a reportagem e 

fazendo uso de informações de conhecimento preexistente acerca dos temas.  

 

Caro estudante, para próxima aula... 

 

Cada grupo deverá pesquisar a fórmula estrutural e molecular de 

compostos mencionados na reportagem. Você deverá trazê-las 

ampliadas em uma folha de ofício para facilitar a visualização. 
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3.MONTANDO OS MODELOS 

 

ATIVIDADE 3 

Objetivo 

Montar e discutir em grupo as características das cadeias orgânicas durante a 

montagem das estruturas tridimensionais, usando modelos. 

3. Nessa atividade vocês deverão se reunir em grupo e, usando o material 

fornecido pelo professor, montar a estrutura dos compostos extraídos das 

reportagens na aula anterior e discutir sobre as características dos compostos. 

 

Caro estudante, para próxima aula... 

Cada grupo deverá pesquisar a origem, evolução e os usos do seu 

respectivo tema - agrotóxicos e polímeros. Siga a orientação do seu 

professor quanto aos itens que não poderão faltar na sua pesquisa. 
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4.ORIGEM, EVOLUÇÃO E USOS DOS AGROTÓXICOS E POLÍMEROS 

 

ATIVIDADE 4 

Objetivo  

Socializar informações sobre a origem, evolução e usos dos agrotóxicos e dos 

polímeros. 

 

4. Nesta aula você, juntamente com o seu grupo, deverá apresentar a 

pesquisa realizada enfatizando os aspectos a seguir: 

A) Origem dos agrotóxicos: como e onde começaram a ser utilizados. 

B) O desenvolvimento e a evolução, do início até os dias atuais. 

C) Seus usos. 

 

Caro estudante, para próxima aula... 

 

Vamos estudar mais sobre as estruturas das moléculas usando os modelos? 

Vocês deverão levar para a sala de aula as fórmulas estruturais de outros 

agrotóxicos e polímeros, diferentes das que vocês pesquisaram na aula.  

3. Agora que já aprenderam como manusear os modelos, a montagem será 

mais rápida e vocês aproveitarão o tempo estudando as características das 

cadeias orgânicas montadas. 
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5.ANÁLISE ESTRUTURAL DAS CADEIAS  

 

Atividade 5 

Objetivo 

Montar, discutir em grupo e apresentar as características das cadeias 

orgânicas durante a montagem das estruturas tridimensionais, usando modelos. 

 

5.  Nesta aula você, juntamente com o seu grupo, deverá montar as 

estruturas dos compostos usando os modelos e apresentá-las para a turma 

utilizando os modelos montados pelo grupo, em forma de um seminário. Durante a 

apresentação, seu grupo deverá enfatizar as informações abaixo: 

A) As funções orgânicas presentes nas cadeias carbônicas.  

B) As propriedades advindas da presença dos grupos funcionais. 

C)  A classificação das cadeias carbônicas. 

D) A classificação dos carbonos. 

 

 

Caro estudante, para a próxima aula... 

 

O  grupo ,no qual você esta inserido, deve levar para a sala de aula os nomes dos 

compostos orgânicos estudados (agrotóxicos e polímeros) para consultar/pesquisar 

as propriedades 
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6.ORIGEM, EVOLUÇÃO E USOS DOS AGROTÓXICOS E POLÍMEROS 

  

ATIVIDADE 6 

Objetivo  

Utilizar computadores ou outros dispositivos  para consultar/pesquisar e 

comparar a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão e a solubilidade dos 

compostos orgânicos estudados: agrotóxicos e polímeros. 

 

6. Nesta aula você, pesquisar algumas informações como temperatura de 

ebulição, a temperatura de fusão e a solubilidade de alguns compostos pesquisados 

em casa. 

A) Compare os dados dos compostos e cite as semelhanças e diferenças 

observadas. 

B) Observando os compostos, cite os tipos de ligações existentes neles. 

C) Agora, tente associar os tipos de ligações existentes com as propriedades 

listadas. Os grupos deverão entregar esse material para o professor juntamente com 

a tabela produzida. 

 

Caro estudante, para próxima aula... 

 

Vamos estudar mais sobre as estruturas das moléculas usando os 

modelos? Vocês deverão pesquisar e levar para a sala de aula as fórmulas 

estruturais dos agrotóxicos e polímeros. 
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7. CONHECENDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DOS USOS 

DOS POLÍMEROS E AGROTÓXICOS. 

 

ATIVIDADE 7 

Objetivos 

Exibir documentários sobre os impactos ambientais e sociais dos usos dos 

polímeros e agrotóxicos. 

Auxiliar os estudantes no processo de construção do conhecimento e 

obtenção de informação para a realização do júri simulado que vai acontecer 

posteriormente.  

 

7. Nesta aula você assistirá documentários sobre os impactos ambientais e 

sociais dos usos dos polímeros e dos agrotóxicos. Anote os pontos que você 

considerar relevante, assim você poderá participar mais efetivamente da roda de 

conversa sobre o assunto, que ocorrerá posteriormente à exibição dos 

documentários.  

As informações apresentadas no vídeo poderão contribuir para a elaboração 

de argumentos para o júri simulado, ajudando, assim, a exercer da melhor forma seu 

personagem na atividade. 

 

Agora é com você estudante! 

Na próxima aula acontecerá o júri simulado dos polímeros. Se 

você pertence a esse grupo você deverá pesquisar mais sobre o uso 

dos polímeros, seus impactos ambientais e sociais para a participação 

do júri simulado desse tema, e preparar todo o grupo para participar 

do júri. 

O domínio das informações permitirá que você desempenhe 
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com qualidade a sua função no júri. 
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8.DISCUTINDO SOBRE OS USOS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SOCIAIS – POLÍMEROS 

ATIVIDADE 8 

Objetivos 

Promover a discussão, a partir da exposição dos argumentos favoráveis ou 

desfavoráveis acerca do tema Polímeros. 

 

8. Nessa atividade será realizado o júri simulado seguindo todas as instruções 

apresentadas anteriormente. Não se esqueça que, se você for um advogado de 

defesa, deverá convencer o júri que os polímeros são “heróis”. Já, se você estiver 

representando a acusação, deverá convencer o júri que os polímeros são “vilões”.  

Se fizer parte do corpo de jurados, fique atento às exposições dos advogados, 

pois elas serão fundamentais para sua tomada de decisão final no júri. Você 

somente conseguirá convencer o público e os jurados se tiver bons argumentos 

baseados nos estudo que você realizou previamente à data dessa atividade. 

 

Agora é com você estudante! 

 

Na próxima aula acontecerá o júri simulado dos agrotóxicos. Se 

você pertence a esse grupo, chegou a hora de pesquisar mais sobre o 

uso dos agrotóxicos, seus impactos ambientais e sociais para a 

participação do júri simulado, e preparar todo o grupo para participar do 

júri.  

O domínio das informações permitirá que você desempenhe com 

qualidade a sua função no júri. 
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9. DISCUTINDO SOBRE OS USOS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SOCIAIS – AGROTÓXICOS 

 

ATIVIDADE 9 

Objetivos 

Promover a discussão, a partir da exposição dos argumentos favoráveis ou 

desfavoráveis acerca do tema Agrotóxicos. 

 

9. Nessa atividade será realizado o júri simulado seguindo todas as instruções 

apresentadas anteriormente. Não se esqueça que, se você for um advogado de 

defesa, deverá convencer o júri que os agrotóxicos são “heróis”. Já se você estiver 

representando a acusação, deverá convencer o júri que os polímeros são “vilões”.  

Se fizer parte do corpo de jurados, fique atento às exposições dos advogados, 

pois elas serão fundamentais para sua tomada de decisão final no júri. Você 

somente conseguirá convencer se tiver bons argumentos baseados nos estudo que 

você realizou previamente à data da atividade. 
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10.PREPARAÇÃO PARA O WORKSHOP 

ATIVIDADE 10 

Objetivos 

 

Orientar os alunos na preparação para o workshop. 

 

10. Nessa aula você deverá se organizar no seu grupo para a divisão de 

tarefas. Nessa aula, também, o professor informará a data do evento, bem como os 

detalhes necessários à sua preparação.  

Os grupos de trabalho para a atividade serão divididos por temas, e não mais 

por turma. Dessa forma, os estudantes do grupo de agrotóxicos das duas turmas 

trabalharão juntos, assim como os componentes dos grupos de polímeros.  

Os grupos nas redes sociais serão criados por vocês, para facilitar a 

comunicação. Cada grupo deve ter um líder para ajudar na divulgação das 

informações dentro do respectivo grupo de trabalho, bem como para comunicações 

com o professor orientador. Considerando que vocês estarão agrupados por tema, 

será necessária a formação de subgrupos que terão a função de divulgar, 

recepcionar, organizar e promover o workshop. 

Divulgação: responsável por elaborar um recurso para divulgação do 

workshop, bem como confeccionar os banners que podem ser usados na sala no dia 

do workshop;  

Organização: responsável por colocar os banners, dispor o mobiliário para 

realização do evento e suprir outras demandas que surgirem no dia;  

Recepção: responsáveis por confeccionar credenciais, identificar e receber o 

público presente;  

Promotores: responsáveis por apresentar e mediar as discussões durante o 

workshop. 
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Os demais estudantes que não estiverem nesses 4 grupos de trabalho 

participarão como plateia colaborando com as discussões, uma vez que o workshop 

consiste em um evento no qual os promotores interagem com a plateia permitindo 

momentos de troca de informação e construção do conhecimento.  

Na semana das atividades sugerimos que os promotores do workshop façam 

uma simulação para a turma e para a professora, para que os últimos ajustes sejam 

feitos. A divulgação do workshop para a comunidade escolar deverá ser feita uma 

semana antes do evento. 
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11.REALIZAÇÃO DO WORKSHOP 

ATIVIDADE 11 

Objetivos 

 

Sistematizar e divulgar as informações estudadas ao longo do conjunto de 

atividades propostas, assim como avaliar a construção do conhecimento a respeito 

das temáticas estudadas nas atividades 

 

11. Vocês devem promover momentos de interação com o público 

presente a fim de expor os conhecimentos adquiridos, ouvir as informações 

que o público possui a respeito do assunto, estimular a reflexão sobre os usos 

dos agrotóxicos e polímeros e encorajar o público a ter mudança de atitude 

frente as questões relacionadas a cada um dos temas abordados.  

Todo o detalhamento foi informado para vocês na aula anterior, 

portanto, cada aluno deverá exercer a função escolhida no seu grupo. O 

professor estará orientando e auxiliando vocês durante toda a realização do 

workshop!  
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Apêndice G: Regras do Júri Simulado 

 

❖ Personagens que compõem o júri:  
Advogados de defesa 

Advogados de acusação 

Corpo de jurados 

Juiz 

A quantidade de alunos que vão compor cada um dos personagens é 

variável, pois depende da quantidade de componentes em cada grupo. 

 

TEMA  

Agrotóxicos: Heróis ou Vilões? 

 Polímeros: Heróis ou Vilões? 

 

PROBLEMA  

Agrotóxico: A liberação dos agrotóxicos é benéfica ou maléfica para a 

população? 

Polímeros: Polímeros “um mal necessário ou substituível? 

  

Regras básicas do júri  

  

O Juiz vai moderar o debate em torno do tema a partir de ciclos. 
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1º ciclo  

- 3 min: Argumento(s) defendendo o uso os agrotóxicos/polímeros.  

- 3 min: Argumento(s) atacando o uso os agrotóxicos/polímeros.  

- 1 min: Réplica de defesa.  

- 1 min: Réplica de acusação.  

- 1 min: Tréplica de defesa.  

- 1 min: Tréplica de acusação.  

 

2º ciclo  

- 5 min: Apresentação das provas da defesa (se houver). 

- 5 min: Apresentação das provas da acusação. (se houver). 

- 5 min: Apresentação das provas da defesa - testemunhas (se houver).  

- 5 min: Apresentação das provas da acusação - testemunhas. (se houver). 

 

Para uso como provas e testemunhas serão válidas: apresentações de 

documentários, reportagens, entrevistas, dados em gráficos, tabelas, estudos 

científicos, além de testemunhas fictícias, além do que a imaginação permitir. 

RESSALVA: Não serão permitidas materializações da imaginação que criem 

provas ou testemunhas que infrinjam as leis e/ou que ponham a segurança das 

pessoas do recinto em risco.  

Cabe ao JUIZ aceitar ou negar o uso das provas apresentadas pelas partes.  

OBSERVAÇÃO: Caso seja usado vídeo, a duração máxima deverá ser de 5 

minutos. 
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3º ciclo:  

- 3 min: Considerações finais da defesa.  

- 3 min: Considerações finais da acusação. 

5 min para decisão do júri e informe ao juiz. 

Veredito final. 
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ANEXO 

Anexo A: Polímeros e resinas sintéticas - Um mundo sem plásticos hoje seria um 

pesadelo 

Carlos Roberto de Lana 

Quer ter uma ideia da importância dos polímeros sintéticos, popularmente 

conhecidos como plásticos, em sua vida? 

Imagine que, uma noite, enquanto você dormia, todos os plásticos e sintéticos 

derivados tivessem desaparecido completamente da face da Terra. A primeira coisa 

que você iria perceber, ao acordar, é que estaria descoberto, pois seu cobertor, de 

fibra acrílica, sumiu. 

Estranhando o fato, você levanta da cama e sente a aspereza do contrapiso 

de cimento sob os pés, pois o carpete de poliamida (Nylon) não está mais lá. Sem 

entender o que se passa, achando que ainda não acordou direito, você resolve lavar 

o rosto e escovar os dentes, na esperança de que estas coisas estranhas sejam 

apenas um sonho que durou mais tempo do que devia. 

Sem água, luz telefone 

 

[x] 

Nada feito. A escova de dentes, feita de polipropileno e nylon, não está lá. 

Você abre a torneira e nada de água. Os tubos de PVC que deveriam alimentar a 

torneira também sumiram de dentro da parede. 

Assustado com toda esta loucura, você resolve telefonar para alguém e 

perguntar se isso está acontecendo em mais algum lugar ou se é você que está 

ficando louco. Só que onde deveria estar o aparelho de telefone feito de ABS 

(acrilonitrila-butadieno-estireno) não restou nem o tapetinho, feito de fibras de 

polipropileno. 

Com que roupa? 



20 

 

 

Desesperado, você resolve sair de casa e descobrir o que está acontecendo. 

Antes precisa se vestir, para isto abre as gavetas e... onde estão as roupas de 

poliéster? Tudo bem, você pega aquela velha bermuda de algodão e procura seu 

tênis que... é feito de Nylon. Esquece os tênis, tem aquele sapato de couro, mas... 

cadê os cadarços, feitos também de fibra de polipropileno? 

Cada vez mais assustado, você corre para o seu carro, mas não consegue 

abrir a porta. A maçaneta feita de Nylon não está lá. Você olha pelo vidro e descobre 

que a maioria das peças de comando sumiu, a começar do painel com todas as 

suas alavancas e botões. Os pára-choques de polipropileno reforçado deixaram os 

suportes metálicos expostos e, mesmo que não fosse vista, uma infinidade de 

pequenas peças, indispensáveis ao funcionamento do carro, não estava mais 

disponível. Se estivessem de nada adiantaria. Sem o polibutadieno (borracha 

sintética) seus pneus já eram. 

Curto-circuito 

Você volta para casa, tenta acender a luz, mas não encontra o interruptor 

(Nylon). Mesmo que encontrasse não haveria energia elétrica, sem o PVC usado no 

isolamento elétrico dos fios, todos os circuitos entrariam em curto assim que ligados. 

Você lamenta a falta de energia, pois não pode ligar a TV ou acessar a 

Internet para saber o que está acontecendo. Só que assim que olha estes aparelhos 

descobre que o seu computador praticamente sumiu, sem o ABS da caixa do 

monitor, teclado, painel e sem o epóxi das placas de circuito impresso, seu 

computador ficou reduzido a um esqueleto de cobre retorcido. Isso também 

aconteceu com sua TV e a maioria de seus eletrodomésticos. 

Um sonho apavorante 

Nervoso, você resolve comer e beber alguma coisa para se acalmar e decidir 

o que fazer. Abre a geladeira e vê que todas as suas bebidas se espalharam no 

fundo dela, sem as garrafas PET (polietileno tereftalato) que as continham. Todas as 

outras embalagens alimentícias feitas de filmes de polietileno também sumiram, 

transformando sua comida em uma gosma na qual é impossível distinguir o que era 

o quê. 
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Você se senta no chão da sala, já que seu sofá estofado de espuma de 

poliuretano virou uma armação de madeira, e olha para as paredes que expõe a 

massa fina de cimento, não mais cobertas pela fina camada de PVA (acetato 

polivinila) da tinta. Olha para o chão e vê a madeira rústica do assoalho, que não 

brilha mais sem a resina de poliuretano que o revestia. 

Você resolve, então, voltar para a cama. Felizmente a armação é de madeira 

e o colchão de molas é revestido de algodão. Estirado sobre este leito rústico, você 

volta a dormir. Ao acordar, vê que seu carpete, tênis, roupas, eletrodomésticos e 

demais transformados plásticos estão todos lá. A conclusão que você extrai não 

pode ser outra: um mundo sem plásticos hoje seria um pesadelo. 
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Anexo B: Agrotóxicos: novo marco e outras notícias 

Por João Lara Mesquita 

 

 31 de janeiro de 2020  

Brasil abusa no uso de agrotóxicos? Conheça o novo marco regulatório 

Se somos, ou não, campeões mundiais no uso de agrotóxicos, pouco importa. 

Diversas das mais confiáveis fontes citadas neste post dizem que somos um dos 

„maiores consumidores‟. Para estas fontes, o Brasil é destaque, independentemente 

de ser, ou não, „número um‟.  Mas, atenção à esta afirmação: “A Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) afirma que 70% dos alimentos in natura 

consumidos no País estão „contaminados‟ por agrotóxicos”. 

Curiosamente, todos que comentaram este post procuram ridicularizá-lo. 

Põem a culpa no clima tropical, ou no tamanho da área cultivada. Alegam que o país 

usa agrotóxicos „normalmente‟, sem excessos. Mas nenhum contesta a afirmação 

divulgada pela Abrasco.  

Novo marco regulatório sobre uso de agrotóxicos 

O novo marco regulatório para agrotóxicos, aprovado em julho de 2019 

pela Anvisa, já nasceu contestado. Para muitos, ele não atende o padrão 

internacional GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos). Uma das mudanças é na classificação tóxica dos 

produtos, outra, na comunicação dos rótulos. Segundo a Folha de S. Paulo, “apenas 

a a nova comunicação dos rótulos atende o estabelecido pelo GHS – desenvolvido 

pela ONU.” Diz o jornal, “com a mudança, novos produtos devem ser registrados 

com classificação mais baixa. Na mesma semana em que foi aprovado o novo 

marco, “o governo federal publicou no Diário Oficial a liberação de mais 51 tipos de 

agrotóxicos…a tendência é que o ritmo de liberações supere o recorde do ano 

passado, quando o Governo Temer autorizou a comercialização de 450 produtos.” 

https://marsemfim.com.br/author/admin/
https://marsemfim.com.br/author/admin/
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Instituto Butantã aponta riscos em dez dos principais pesticidas e agrotóxicos 

usados no País 

O Estado de S. Paulo, 4 de agosto de 2019, “Encomendado pelo Ministério da 

Saúde e realizado pelo Instituto Butantã, a análise de dez agrotóxicos de largo uso 

no País revela que os pesticidas são extremamente tóxicos ao meio ambiente e à 

vida em qualquer concentração. Mesmo quando utilizados em dosagens 

equivalentes a até um trigésimo do recomendado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa).“Não existem quantidades seguras”, diz a imunologista 

Mônica Lopes-Ferreira, diretora do Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada, 

responsável pela pesquisa. “Se (os agrotóxicos) não matam, causam anomalias. 

Nenhum peixe testado se manteve saudável.” 

Plataforma Zebrafish 

Ainda o Estadão, “No Butantã fica a Plataforma Zebrafish – que usa a 

metodologia considerada de referência mundial para testar toxinas presentes na 

água, com os peixes-zebra (Danio rerio). Eles são 70% similares geneticamente aos 

seres humanos. Têm um ciclo de vida curto (fácil de acompanhar todos os estágios) 

e são transparentes (é possível ver o que acontece em todo o organismo do animal 

em tempo real). O laboratório pertence ao Centro de Toxinas, Resposta-Imune e 

Sinalização Celular (CeTICS), apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (Fapesp).” 

Dez pesticidas largamente usados no Brasil 

Estadão, “De acordo com o pedido do Ministério da Saúde, os cientistas 

testaram a toxicidade de dez pesticidas largamente utilizados no País. São eles: 

abamectina, acefato, alfacipermetrina, bendiocarb, carbofurano, diazinon, 

etofenprox, glifosato, malathion e piripoxifem. As substâncias são genéricas, usadas 

em diversas formulações comerciais.” 

„Glifosato, o defensivo mais usado na agricultura brasileira‟ 

“Três dos dez pesticidas analisados (glifosato, melathion e piriproxifem) 

causaram a morte de todos os embriões de peixes em apenas 24 horas de 

exposição, independentemente da concentração do produto utilizada. Esse espectro 
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foi da dosagem mínima indicada, 0,66mg/ml, até 0,022mg/ml, que teoricamente 

deveria ter se mostrado inofensiva. O glifosato é, de longe, o defensivo mais usado 

na agricultura brasileira: representa um terço dos produtos utilizados.” 

OMS aponta o glifosato como „potencialmente cancerígeno‟ 

“A substância é relacionada, em outros estudos, à mortandade de abelhas em 

todo o mundo. É apontada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

potencialmente cancerígena para mamíferos e seres humanos. O uso do glifosato é 

proibido na Áustria e será banido na França até 2022.” 

„Situação atual do País é preocupante‟ 

“Pesquisador de Saúde Pública da Fiocruz, Luis Claudio Meirelles ocupou, 

por mais de uma década, a gerência geral de toxicologia da Anvisa. Segundo ele, a 

situação atual do País no que afirma respeito ao uso dos defensivos agrícolas é 

preocupante. “Somos campeões no uso de agrotóxicos no mundo e dispomos de 

uma estrutura de controle e vigilância muito aquém dos volumes utilizados e dos 

impactos provocados” 

„2015: soja, milho e cana de açúcar consumiram 72% dos pesticidas 

comercializados no País‟ 

Agora quem afirma é a USP, que publicou o gráfico abaixo: 

 

Fonte: USP. 
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O jornal da USP publicou matéria em julho de 2019. Nela há esta informação: 

“O Brasil é campeão mundial no uso de pesticidas na agricultura, alternando a 

posição dependendo da ocasião apenas com os Estados Unidos. O feijão, a base da 

alimentação brasileira, tem um nível permitido de resíduo de malationa (inseticida) 

que é 400 vezes maior do que aquele permitido pela União Europeia.” 

“Na água potável brasileira permite-se 5 mil vezes mais resíduo de glifosato 

(herbicida). Na soja, 200 vezes mais resíduos de glifosato, que é rico em imagens, 

gráficos e infográficos. “E como se não bastasse o Brasil liderar este perverso 

ranking, tramita no Congresso nacional leis que flexibilizam as atuais regras para 

registro, produção, comercialização e utilização de agrotóxicos”, relata a geógrafa 

Larissa Mies Bombardi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

(FFLCH).” 

Passou o relatório do Projeto Veneno 

Em plena campanha do „agro é tech, agro é pop‟ , durante a Copa do Mundo 

de futebol, passou na Câmara o relatório do „Projeto Veneno‟ (junho 2018). 

Conheça o Projeto Veneno 

Ora, raios, que diabo de projeto é esse? O senador Blairo Maggi, ex-ministro 

da Agricultura, decidiu, em 2002, criar um pacote para revogar a lei e flexibilizar mais 

o uso de agrotóxicos. Ele propõe alterações na regulamentação de agrotóxicos. 

Hoje, fica a cargo de três ministérios: Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. A ideia é 

passá-lo só para um, Agricultura. 

De uma demora de cinco anos (para a aprovação de cada novo produto), 

passaria para dois anos.  Outra das modificações é trocar o nome: de agrotóxicos ou 

defensivos agrícolas para fitossanitários. 

Substituir o termo „agrotóxicos‟ por „produtos fitossanitários?‟ 

O Globo informa que, “A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também divulgou 

uma nota técnica com 25 páginas. Nas primeiras páginas, a organização critica a 

tentativa de substituir o termo agrotóxico por “produtos fitossanitários” e argumenta 

que o pedido tenta ocultar o fato de que os “produtos são, em sua essência, tóxicos”. 
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Reação da Fiocruz ao Projeto Veneno 

Além de inúmeros protestos de ONGs e ambientalistas, diz O Globo, 

“a Abrasco e a Associação Brasileira e Agroecologia – Aba, com o apoio da Fiocruz, 

entregaram ao deputado federal Alessandro Molon (RJ) o “Dossiê Científico e 

Técnico contra o Projeto da Lei do Veneno (PL 6299/2002) e a favor do Projeto de 

Lei que instituiu a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos”. 

Saiba o que é a Fiocruz 

“Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é uma instituição de pesquisa e 

desenvolvimento em ciências biológicas localizada no Rio de Janeiro, Brasil, 

considerada uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. 

Foi fundada pelo Dr. Oswaldo Cruz, notável epidemiologista.” 

Ministério Público Federal, e Ibama, também se manifestaram contrários ao 

Projeto Veneno. 

E os órgãos oficiais da Saúde, o que dizem? 

A Anvisa diz que não há estrutura para fazer uma importante avaliação 

determinada pelo Projeto Veneno: “produtos com características teratogênicas, ou 

seja, causadores de anomalias no útero e malformação de fetos”. Segundo o „PV‟, 

“deveriam ser proibidos apenas os que apresentarem risco inaceitável para seres 

humanos e meio ambiente.” 

Quer dizer, então, que há risco aceitável para seres humanos e meio 

ambiente? 
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