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PROJETO DE LEI Nº   170 /2010 

 

Autoriza a inclusão de conteúdo e atividades voltadas para a orientação 
relativa ao manuseio de agrotóxicos e similares no currículo do ensino 

fundamental das escolas localizadas na zona rural do Estado 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

DECRETA: 

Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no currículo das escolas 
estaduais localizadas na zona rural matéria voltada para a orientação relativa 
ao manuseio de agrotóxicos e similares. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de 
Educação, firmará convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca e com seus órgãos técnicos correlatos. 

Artigo 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, particularmente no  que 
se refere a prazos e condições  para  seu cumprimento, segundo as 
peculiaridades de cada estabelecimento  de ensino.  

Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, em 26 de maio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

LUCIANO PEREIRA 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Agrotóxicos são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e mesmo 
no ambiente doméstico: inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, 
herbicidas, bactericidas, vermífugos, além de solventes, tintas, lubrificantes, 
produtos para limpeza e desinfecção de estábulos, etc. Existem cerca de 
15.000 formulações para 400 agrotóxicos diferentes, sendo que cerca de 8.000 
formulações encontram-se licenciadas no País. 
 
O manuseio de agrotóxicos e biocidas por crianças e adolescentes na zona 
rural é uma prática frequente e de consequências bastante graves. Os biocidas 
são produtos que matam, podendo afetar seres humanos. Alguns matam ervas, 
insetos, ácaros, mas, se o homem entra em contato com esses produtos, 
também acaba morrendo ou tendo doenças como câncer e degenerações 
genéticas. Segundo matéria publicada no jornal “O Ruralista”, de dezembro de 
2004, uma análise realizada pelo Instituto Adolfo Lutz demonstrou a presença 
de resíduos de pentaclorofenol, agrotóxico cancerígeno, em adubos utilizados 
na agricultura. Portanto, é importantíssimo que os futuros agricultores que 
estudam em escolas da rede estadual de ensino, localizadas na zona rural, 
tenham orientação sobre o manuseio de agrotóxicos e biocidas. A 
contaminação humana e dos recursos naturais, pelo uso indevido e até 
excessivo de biocidas, constitui grave problema de saúde na zona rural, 
podendo levar a intoxicações e óbitos, causados pela falta de conhecimentos e 
de cuidados preventivos e pelo manejo agrícola inadequado. De acordo com o 
"Jornal do Senado", de 26 de setembro de 2004, os efeitos dos agrotóxicos no 
organismo, para trabalhadores e produtores rurais, aparecem ao longo do 
tempo e podem ser fatais.  Podem provocar alergias, dores de cabeça, 
problemas respiratórios, câncer, lesões no sistema nervoso central e no fígado, 
distúrbios sexuais e catarata. A intoxicação humana por dieta alimentar é de 
difícil diagnóstico, sendo necessário exame específico de sangue.  Os 
agrotóxicos impedem a absorção de vitaminas e minerais pelo organismo, e a 
produção de hormônios como serotonina, melatonina e dopamina. O manuseio 
inadequado de agrotóxicos é, assim, um dos principais responsáveis por 
acidentes de trabalho no campo. A ação das substâncias químicas no 
organismo humano pode ser lenta e demorar anos para se manifestar.  O uso 
de agrotóxicos tem causado diversas vítimas fatais, além de abortos, fetos com 
má-formação, suicídios, câncer, dermatoses e outras doenças. Segundo a 
OMS, há 20.000 óbitos/ano em consequência da manipulação, inalação e 
consumo indireto de pesticidas, nos países em desenvolvimento, como o 
Brasil. 
 
E este projeto de lei, tem como objetivos: 
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I - ampliar os conhecimentos dos alunos das escolas estaduais localizadas na 
zona rural sobre o meio ambiente, o equilíbrio dos ecossistemas e a interação 
do ser humano com o ambiente, para a manutenção de sua saúde e a 
conservação ambiental; 
 
II - difundir as noções relativas à utilização correta dos agrotóxicos nas escolas 
e discutir técnicas alternativas de agricultura, com menor impacto sobre o ser 
humano, visando também o equilíbrio ambiental; 
 
III - orientar e capacitar professores de ensino fundamental nas escolas 
estaduais da zona rural, realizando discussões sobre o meio ambiente, o 
equilíbrio da natureza, a interação do ser humano com o ambiente e a 
problemática do uso do agrotóxico. 
 
Posto isto, conto com o apoio de Vossas Excelências para aprovação desta 
proposição. 
 
 
 
Sala das Sessões, em 26 de maio de 2010. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 


