
PRODUZIR PARA A VIDA: FLORESCER SEM 

AGROTÓXICOS
AUGUSTO TONIOLO1, LUÍSA DE CAMPOS DA CUNHA 2, MAICON MEDEIROS 3; RYAN R. DE CARVALHO 4, 

ALIEN MAVI FONTOURA FRANTZ 1

7° ANO, COLÉGIO SCALABRINIANO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Nosso objetivo geral é avaliar a relação entre o

produtor e a metodologia de cultivo para apresentar

alternativas naturais para substituir o uso do

agrotóxico.

Vamos quantificar as receitas naturais para

substituir o uso de agrotóxicos; quantificar o número de

pessoas amostradas que não utilizam agrotóxicos;

utilizam agrotóxicos e utilizam receitas caseiras na sua

horta. Também fazemos um levantamento, da

possibilidade das pessoas usarem em seus cultivos

receitas caseiras para substituir o uso dos agrotóxicos.
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MATERIAL E MÉTODOS

As informações foram obtidas com um

questionário no Google Formulários com perguntas

simples para produtores de alimentos, assim

conseguimos informações sobre o uso dos

agrotóxicos. Pedimos dicas, de como substituir

agrotóxicos para os produtores que não utilizam

agrotóxicos. Foram feitos gráficos para comparar

as respostas dos agricultores, e dos produtores

domésticos.

Visitamos produções agrícolas caseiras e

comerciais para conhecer no local a realidade e as

dificuldades de uma produção. Pesquisamos em

literatura específica e vídeos publicados na internet

sobre o assunto.

CONCLUSÃO

B

Com base nos nossos objetivos, concluímos que a

maioria das pessoas que possuem hortas não

utilizam agrotóxicos e que existem varias formas de

substituir os agrotóxicos com alternativas naturais

Apoio:

Os agrotóxicos prejudicam o solo, água, a saúde

humana e o ar. Esse assunto é muito importante para a

comunidade, o ser humanos está sendo contaminado

por agrotóxicos pois a intoxicação acumulada na saúde

humana causada pelos agrotóxicos são prejudiciais

para todos e as pessoas podem estar se alimentando

com alimentos contaminados por agrotóxicos. E por

isso sabemos que uma vida sem agrotóxico é muito

melhor e o nosso trabalho tem como objetivo

demonstrar como o agrotóxico pode ser substituído por

coisas naturais como joaninhas, ácaros predadores,

fungos e galinhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram contabilizadas respostas de 24 pessoas,

e 9 sugestões para produzir sem agrotóxicos. A

maioria dos pesquisados (87,5%) possuem horta

caseira, e apenas (12,5%) são produtores

comerciais. 59,1% das pessoas que responderam a

pesquisa não usam agrotóxicos nos alimentos,

utilizam receitas caseiras (Gráfico 1). E tirando os

produtores, mais de 50% das pessoas procuram

comprar alimentos orgânicos sem qualquer

agrotóxicos.
Foi perguntado aos entrevistados se eles

utilizariam formas ou receitas naturais para substituir

os agrotóxicos, grande maioria respondeu que sim

(Gráfico 2).

Gráfico 2: Mostra se os entrevistados utilizariam formas ou receitas naturais para

substituir os agrotóxicos.

Gráfico 1: Mostra se os entrevistados receitas caseiras para evitar pragas na sua

produção.


