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Agrotóxico, 

veneno, 

defensivo 

agrícola?



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) classifica os

agrotóxicos em quatro classe, de acordo com seu grau de

toxicidade:

Escala de Toxicidade
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Essa escala diz respeito ao perigo para o ser humano e o

meio ambiente, e não à eficiência ao combate de pragas.

Importante lembrar que...
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Portanto, a melhor atitude é preferir produtos menos tóxicos e só

levar os mais perigosos em casos de falta do agente para a praga

da cultura.
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Diferença entre 

RISCO X PERIGO



Perigo Risco = Perigo x Exposição
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De que forma vocês 

entram em contato 

com defensivos?



Voluntária
Involuntária e 

ocupacional

Involuntária –

Através da 

ingestão

Cenários de Exposições

15



16



17



18

E antes de 

iniciarmos os 

trabalhos?
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 Instruções de uso;

 Finalidade do defensivo e dosagens;

 Número, época e intervalo de aplicação;

 Modo de aplicação;

 Intervalo de segurança (período de carência);

 Dados relativos à proteção da saúde humana;

 Dados relativos à proteção do meio ambiente;

 Instruções em caso de acidentes;

 Procedimentos de lavagem, armazenamento, devolução, transporte;

 Destinação de embalagens vazias e restos de produtos impróprios para utilização ou em

desuso;

O que tem na rótulo



 Calibrar e preparar a calda exige certos cuidados para evitar

contaminação, vazamentos e problemas para a saúde e meio

ambiente.

Começando os trabalhos
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 O primeiro passo é prestar atenção nos componentes corretos,

como bicos, filtro, agitadores. Eles serão responsáveis pelo bom

funcionamento do pulverizador e uma aplicação mais segura.



Produto para uso exclusivamente agrícola;

Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do

produto.

Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos,

rações, animais e pessoas.

Utilize sempre os equipamentos de proteção individual recomendados.

Preparar somente a quantidade de calda necessária à aplicação a ser

consumida numa mesma jornada de trabalho;

Aplicar sempre as doses recomendadas.

PRECAUÇÕES GERAIS
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PRECAUÇÕES GERAIS

Não aplicar produtos próximos à fonte de água, riachos, lagos;

Não reutilize embalagens vazias;

Guardar os produtos em embalagens bem fechadas em seus frascos

originais, em locais seguros, fora do alcance de crianças e animais

domésticos e afastados de alimentos ou ração animal;
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Não utilize Equipamento de Proteção Individual danificado ou úmido.

Para o preparo da calda, vista os EPI’s conforme a ordem a seguir:

1. Macacão

2. Botas de borracha

3. Avental impermeável

4. Máscara

5. Óculos de segurança com proteção lateral

6. Touca árabe

7. Luvas de nitrila.

PRECAUÇÕES NO PREPARO DA CALDA
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Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, procure

rapidamente um serviço médico de emergência.

Para o preparo da calda, manuseie o produto em local aberto e ventilado,

utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados.

Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar inalação, contato,

respingos ou poeira.

PRECAUÇÕES NO PREPARO DA CALDA
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Troque a vestimenta de proteção sempre que observar que o tecido esteja

molhado durante a aplicação;

Não aplique próximo de escolas, residências e outros locais de

permanência de pessoas e de áreas de criação de animais;

Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa

bicos, orifícios e válvulas com a boca;

Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar na névoa do

produto; Evitar pulverizar nas horas quentes do dia ou em dias chuvosos;

Evite o máximo possível contato com a área tratada.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO

26



No descarte de embalagens utilize EPI;

Os EPI’s devem ser retirados na seguinte ordem:

1. Avental

2. Touca árabe

3. Óculos

4. Botas

5. Macacão

6. Mácara

7. Luvas.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO
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Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os

mesmos EPIs recomendados para o preparo da calda do produto;

Troque e lave os EPI’s após cada aplicação do produto;

Antes de retirar os EPI’s, lave as luvas ainda vestidas para evitar

contaminação;

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO
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Tome banho imediatamente após a aplicação do produto;

Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem

completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação);

Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes da secagem

completa da calda utilize os EPI’s recomendados para o uso durante a

aplicação;

Lave as roupas de proteção em separado das demais roupas da família;

Ao lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeável.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO
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Como vocês armazenam

e descartam as 

embalagens?



O local deve ser livre de inundações e afastado de fontes de água, residências e

animais.

Deve ser de alvenaria, ter boa ventilação e iluminação natural.

As embalagens devem estar sempre fechadas, colocadas em um estrado e ficar

acima do nível do chão.

Local de acesso restrito a pessoas que farão o manuseio do produto.

Quando o produto terminar, as embalagens flexíveis devem ser colocadas dentro de

sacolas de resgate e enviadas ao revendedor. Já as embalagens de galão devem

passar pela tríplice lavagem, com orientação do engenheiro agrônomo. Depois,

também devem ser transportadas ao lojista, que fará o descarte correto e nunca

deverá ser reutilizada.

Armazenagem e descarte
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A ADICER se estabeleceu em 1999 como legítima representante dos distribuidores de insumos 

agrícolas do cerrado, em atendimento à demandas e necessidade de união do setor perante às 

dificuldades comerciais e mercadológicas do momento.

A ADICER assumiu a formatação, construção e administração dos Postos de Recebimento de 

Embalagens Vazias de Agrotóxicos, de responsabilidade dos estabelecimentos que comercializam 

agrotóxicos, atendendo assim mais uma importante demanda do quadro social.

Curiosidade: Somente nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 a ADICER retirou do campo, mais de 

2.270 toneladas de embalagens. Isso representa mais de 17% do volume de embalagens devolvidas no 

estado de Minas Gerais. Contribuindo assim para uma agricultura mais limpa e responsável.

Endereço: Rua Ouro Branco, nº 1055, Distrito Industrial – Patos de Minas-MG.
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Intoxicação

Os agrotóxicos podem produzir intoxicações sérias, muitas

vezes fatais.

Quando usados de forma inadequada, podem causar doenças e

lesões na pele, sistema nervoso, respiratório, sangue, rins e

fígado, além de malformações congênitas e câncer. É a classe

de produtos que mais leva ao óbito.
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O que mais pode

acontecer de ruim?



 1. Câncer: os mais comuns de mama, cerebral, pulmonar e de próstata.

 2. Infertilidade: afeta a taxa de fertilidade de homens e mulheres.

 3.TDAH: transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.

 4. Espectro autista: pela intoxicação com glifosato.

 5. Doenças nos rins: o corpo humano absorve e filtra tudo o que

ingerimos.

 6. Danos ao fígado: doenças hepáticas.

 7. Alzheimer: atuam na morte de células cerebrais

Principais doenças decorrentes de

agrotóxico
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 9. Malformação de feto: malformação fetal, aborto.

 10. Hipotireoidismo: é o principal causador da obesidade.

 11. Alergias: reações indesejadas aos pesticidas.

 12. Doenças cardíacas: causa uma disfunção que posteriormente pode evoluir

para a felência do coração.

 13. Depressão: ingestão de agrotóxicos se espalha pelo sistema nervoso e 

diminuem a produção de serotonina.
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É possível produzir

sem o uso de

agrotóxico?
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Endereço: UFU Patos de Minas - Av. Getúlio Vargas, 230 - Sala 305 - Centro

CEP.: 38700-128

Telefones: (34) 99879-4001 - (34) 3823-3714 - ramal 49

E-mail: programapomar@gmail.com

Site: www.programapomar.org
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