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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, – que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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e-Tec Brasil9

Palavra dos professores autores

Caro(a) aluno(a)!

Espero que este módulo sobre defensivos agrícolas, juntamente com todas as 

informações que aprenderemos a partir de agora, seja realmente útil a você, 

e utilizado, na prática, para minimizar os danos ocasionados por "pragas, 

doenças e plantas daninhas" na cafeicultura, sempre com o intuito de reduzir 

ao máximo o impacto ambiental e os prejuízos à saúde humana.

Bons estudos e um grande abraço!

Profa. Cristiane Fortes Gris

Prof. Hugo Baldan Júnior

Prof. Geraldo Gomes de Oliveira Júnior
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e-Tec Brasil11

Quando se pensa em agricultura ou, no nosso caso, em uma lavoura de café, 

é inevitável que nos deparemos, ao longo do ciclo de vida da planta, com 

alguns possíveis problemas causados por pragas, doenças ou plantas daninhas. 

Quando esses problemas não são controlados a tempo, podem comprometer 

tanto a produtividade, reduzindo os lucros do cafeicultor, como a qualidade do 

produto fi nal, particularmente o grão, e, consequentemente, a bebida do café. 

Para proteger as plantas dessas constantes ameaças, diversos produtos vêm 

sendo lançados no mercado ao longo dos anos, são os famosos agroquímicos, 

agrotóxicos ou defensivos agrícolas.

Neste módulo, iremos aprender o que são esses produtos, suas classifi cações 

e características técnicas, aspectos toxicológicos, como utilizá-los de forma 

correta e, por fi m, como recomendá-los. Este livro atende à ementa básica 

da disciplina, sendo o conteúdo distribuído em seis aulas. Em cada uma, você 

encontrará os objetivos, o conteúdo, assim como, fi guras e tabelas. Vejamos 

a seguir como serão divididas nossas aulas:

Na Aula 1, iniciaremos nossos estudos com uma introdução aos defensivos 

agrícolas, suas terminologias e as diferentes classes existentes no mercado. Na 

Aula 2, estudaremos as principais classes de defensivos agrícolas, inseticidas, 

fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas e outros, e suas 

respectivas classifi cações.

Já na Aula 3, abordaremos as formulações de defensivos químicos existentes no 

mercado, bem como a rotulagem desses produtos, seus pictogramas específi cos, 

além das principais informações contidas em bulas. Na Aula 4, serão tratados 

os aspectos toxicológicos e ambientais, tais como classes toxicológicas de 

pesticidas e riscos de intoxicação. 

Conheceremos, na Aula 5, os equipamentos de proteção individual – EPI, e 

seus componentes, bem como os equipamentos de aplicação de defensivos 

utilizados na lavoura cafeeira. Por fi m, na Aula 6, abordaremos o que é um 

receituário agronômico, sua importância e falaremos um pouco sobre o descarte 

de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Concluindo, então, com as 

considerações fi nais, no capítulo 7.

Bons estudos!

Apresentação da disciplina
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Projeto instrucional

Disciplina: Defensivos Agrícolas (carga horária total: 45 h)

Ementa básica da Disciplina: Defensivos agrícolas, nomenclaturas e fi nalidades 

de uso. Legislações que regulamentam os defensivos agrícolas. Classes de 

defensivos agrícolas. Os números de defensivos agrícolas no Brasil. Classifi cação 

de Inseticidas, fungicidas e herbicidas. Formulações, vantagens e desvantagens. 

Rótulos e bulas. Sistema de agrotóxicos fi tossanitários AGROFIT. Números oca-

sionados pela intoxicação por defensivos no mundo. Classes toxicológicas de 

defensivos (DL50). Riscos de intoxicação e como evitá-los. EPI. Equipamentos 

agrícolas para aplicação de pesticidas em café. Receituário agronômico. 

Embalagens e descarte de defensivos. 

Aula Objetivos Material
Carga horária

(horas)

Aula 1 – Introdução aos 
defensivos agrícolas

 –  Identifi car os defensivos agrícolas e a 
fi nalidade de sua utilização.

 –  Reconhecer as diferentes nomenclaturas utilizadas.
 –  Diferenciar as classes de defensivos agrícolas 

de acordo com o agente de controle.
 –  Observar os números de sua utilização no Brasil.

Impresso 5

Aula 2 – Classes de 
defensivos agrícolas e suas 
classifi cações

 – Defi nir as classes de defensivos agrícolas.
 –  Reconhecer as diferentes classifi cações das 

classes de defensivos agrícolas.
Impresso 12

Aula 3 – Formulações e 
rotulagem de defensivos 
agrícolas

 –  Reconhecer os diferentes tipos de formulações 
utilizadas no mercado de agroquímicos.

 –  Identifi car as vantagens e desvantagens das 
principais formulações utilizadas.

 –  Reconhecer quais as principais informações presentes 
nos rótulos e bulas de defensivos agrícolas, bem como, 
os principais pictogramas para esse tipo de produto.

Impresso 10

Aula 4 – Aspectos 
Toxicológicos e Ambientais

 –  Identifi car os números de intoxicação 
por defensivos no mundo.

 –  Reconhecer as diferentes classes toxicológicas 
e aprender como são determinadas.

 –  Identifi car os riscos de intoxicação por 
agroquímicos e saber como evitá-los.

 –  Evitar contaminação ambiental por 
agroquímicos e saber como evitá-los.

Impresso 3
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e-Tec Brasil 14

Aula 5 – Equipamentos 
de proteção individual e 
pulverização do café

 – Verifi car a importância do uso de um EPI.
 – Conhecer as partes que compõem um EPI.
 –  Identifi car os principais equipamentos agrícolas 

utilizados na aplicação de pesticidas em café.

Impresso 5

Aula 6 – Receituário 
Agronômico e Descarte de 
embalagens vazias

 –  Aplicar os conhecimentos já estudados sobre defensivos 
agrícolas utilizando um receituário agronômico.

 –  Conhecer os números de descarte de 
embalagens no Brasil.

 –  Identifi car os tipos de embalagens e os procedimentos para 
o descarte correto de embalagens vazias de defensivos.

Impresso 10
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Objetivos 

Identifi car os defensivos agrícolas e a fi nalidade de sua utilização.

Reconhecer as diferentes nomenclaturas utilizadas.

Diferenciar as classes de defensivos agrícolas de acordo com o 

agente de controle.

Observar os números de sua utilização no Brasil.

Defensivos Agrícolas são produtos fi tossanitários capazes de eliminar ou reduzir 

as infestações e os consequentes prejuízos trazidos pelas pragas, doenças e 

plantas daninhas (ZAMBOLIM; ZUPPI; SANTIAGO, 2008).

1.1 Defensivos agrícolas e terminologias
Agora que você está conhecendo quais são as principais pragas, doenças e plan-

tas daninhas do cafeeiro, assim como os principais métodos de controle, vamos 

aprender um pouco mais sobre a principal técnica utilizada: o controle químico.

Para isso, é importante que entendamos o que são defensivos agrícolas, além 

de saber reconhecer suas diversas nomenclaturas utilizadas no mercado.

E então? Vamos defi nir defensivos agrícolas?

Aula 1 –  Introdução aos defensivos agrícolas 

Defensivos_Agri ́colas_Book_AG.indb   15Defensivos_Agri ́colas_Book_AG.indb   15 09/01/15   11:3409/01/15   11:34



Defensivos Agrícolase-Tec Brasil 16

Figura 1.1: Super homem.
Fonte: Adaptado de <http://thumbs.dreamstime.com/ thumb_159/1182866573q5Tmhn.jpg>. Acesso em: 4 abr. 2014.

São também conhecidos como: agrotóxicos, produtos fi tossanitários, pes-

ticidas e agroquímicos. 

Figura 1.2: Produtor manuseando um defensivo químico.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_Yi2HkCwgs7k/TKDpCYI519I/AAAAAAAABR8/voR7ZoAllbU/s1600/agrotoxico.jpg>. 
Acesso em: 4 abr. 2014.

São compostos por substâncias químicas ou misturas, naturais ou sintéticas, 

usadas para eliminar pragas da lavoura, como fungos, insetos, ácaros, plantas, 

bactérias e vírus. De forma geral, são muito criticados e considerados nocivos 

ao homem e ao meio ambiente.

No entanto, vamos aprender, ao longo desta aula, que podemos utilizá-los 

de forma correta e segura, sem prejudicar o homem e/ou o ambiente em que 

vivemos, usufruindo dos benefícios desses produtos em nossas lavouras.

Para isso, vamos compreender como fazer o uso racional e tecnicamente correto!
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Os seres humanos têm usado pesticidas para impedir danos a suas colheitas 

desde aproximadamente 500 a.C. O primeiro pesticida conhecido foi o enxofre. 

Depois, por volta do século XV, começaram a serem utilizados elementos quí-

micos tóxicos como o arsênio e o mercúrio no combate a pragas em lavouras. 

No século XVII, o sulfato de nicotina foi extraído das folhas de tabaco para ser 

usado como pesticida. Já no Século XIX, viu-se a introdução de dois novos pes-

ticidas: um derivado do Chrysanthemum cinerariaefolium da família asteraceae 

e o rotenone que é derivado de raízes de legumes tropicais.

Em 1939, Paul Müller descobriu que o DDT era um inseticida muito efi caz. 

Transformou-se rapidamente no pesticida mais usado no mundo. Entretanto, na 

década de 1960, descobriu-se que o DDT provocava danos à saúde de diversas 

espécies de aves, prejudicando sua reprodução e oferecendo grandes riscos para 

a biodiversidade. Atualmente, o DDT é proibido em pelo menos 86 países. No 

entanto, o uso de pesticidas dobrou desde a década de 1950, e cerca de 2,5 mi-

lhões de toneladas de pesticidas industriais são usadas atualmente todos os anos.

Figura 1.3: Molécula de DDT.
Fonte: <http://politech.fi les.wordpress.com/2006/07/ddt.jpg>. Acesso em: 4 abr. 2014.

Figura 1.4: Cartoon.
Fonte: Adaptado de <http://www.cartoonstock.com/lowres/dro0197l.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.
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Para saber mais sobre 
essas legislações, consulte o 
endereço eletrônico <http://

extranet.agricultura.
gov.br/sislegis-consulta/

consultarLegislacao.do>.

Defensivos Agrícolase-Tec Brasil 18

Glossário

DDT (sigla de Dicloro-Difenil-Tricloroetano) é o primeiro pesticida moderno, 

tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate 

aos mosquitos causadores da malária e do tifo. 

PCB (sigla de Bifenil Policlorados) é uma classe de compostos químicos que 

tende a acumular-se ao longo da cadeia trófi ca. 

É importante entendermos que existem leis que regulamentam os defensivos 

agrícolas, como a Lei 7.802 de 11 de julho de 1989, hoje regulamentada pelo 

Decreto 4.074 de 04/01/2002, que trata sobre o registro, o comércio, a expor-

tação, a importação, o transporte, a classifi cação, e o controle tecnológico e 

toxicológico desses produtos; e o Decreto 55.671, de 26 de março de 1965, 

que estabelece normas sobre resíduos de defensivos permitidos em alimentos.

Figura 1.5: Balança alusiva às legislações.
Fonte: <http://rleite.fi les.wordpress.com/2008/10/lei-11.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

• Somente podem ser postos à venda defensivos agrícolas registrados no 

MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

• A venda ou o uso de produtos não registrados constitui prática de crime.

Além das legislações federais, existem também as leis estaduais e portarias 

municipais. Ademais, devem ser conhecidas e praticadas as orientações das 

Normas Regulamentadoras do Trabalho Rural, em especial a NR 31 – que 

trata sobre o trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração fl orestal 

e aquicultura, dispondo sobre as estruturas, os cuidados e procedimentos a 

serem seguidos nos ambientes de trabalho quando se usa produtos químicos 

(FUNDACENTRO, 2010).

Viu como não estamos desamparados de legislações ligadas a esses  produtos?
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Figura 1.6: Folhas de papel alusivas ao receituário agronômico.
Fonte:<http://www.sitepopular.com.br/noticias/noticias2006/fotos/folha_de_papel.gif>. Acesso em: 4 abr. 2014.

Receituário Agronômico? O que é isso?

Resumidamente, podemos defi nir receituário agrônomico como a prescrição 

e orientação técnica para utilização dos agroquímicos.

Ao fi nal desta aula, após termos aprendido um pouco mais sobre defensivos 

agrícolas, vamos aprender de forma mais detalhada o que é um receituário 

agronômico e como utilizá-lo, por enquanto, vamos nos familiarizar com os 

pesticidas, suas características e classifi cações.

Vamos ver se aprendemos o que foi visto até agora?

Após fazer a leitura da parte introdutória dos defensivos agrícolas marque V 

(verdadeiro) ou F (falso) nas questões abaixo:

(   ) Os defensivos agrícolas somente são utilizados para o controle de doenças 

da planta do café.

(   ) Os defensivos agrícolas também são conhecidos como agrotóxicos, pro-

dutos fi tossanitários, pesticidas e agroquímicos.

(   ) O uso racional dos defensivos agrícolas visa à sua utilização sem causar 

danos ao homem e ao meio ambiente.

(   ) O primeiro defensivo conhecido foi o enxofre.

A partir da Lei 7.802, os produtos fi tossanitários passaram a ser comerciali-

zados obrigatoriamente mediante a exigência da apresentação, pelo usuário, 

do Receituário Agronômico próprio, prescrito por profi ssional legalmente 

habilitado (ZAMBOLIM; ZUPPI; SANTIAGO, 2008).
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(   ) Para serem comercializados, os defensivos agrícolas não precisam estar 

registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

1.2 Classes de defensivos agrícolas 
Para aprendermos a utilizar de forma correta os pesticidas, primeiro precisamos 

conhecer as classes de defensivos, ou seja, os tipos de pesticidas mais utilizados 

no mercado agrícola.

Vamos aprender que todos eles são classifi cados de acordo com as pragas 

que atacam:

• Acaricidas: para o controle de ácaros.

• Bactericidas: para o controle de bactérias.

• Fungicidas: para o controle de fungos.

• Herbicidas: para o controle de ervas daninhas.

• Inseticidas: para o controle de insetos.

• Nematicidas: para o controle de nematóides (vermes).

• Rodenticidas: para o controle de ratos e outros tipos de roedores.

Como o nosso enfoque é a cafeicultura, vamos estudar nesta aula detalhes 

somente dos defensivos agrícolas mais utilizados nessa atividade. Para isso, 

observe o gráfi co a seguir.

Figura 1.7:  Participação das classes na quantidade vendida de defensivos agrícolas, 
em produto comercial, Brasil, 2010.

Fonte: SINDAG (2011).
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Desde que o homem passou 
a utilizar os produtos 
fi tossanitários como ferramenta 
para combater pragas, 
ocorreram diversas 
transformações na agricultura. 
No início, o rendimento do 
controle dessas pragas era 
baixo, dependente de resistência 
natural e de práticas culturais. 
Com a utilização de pesticidas, 
houve uma expansão grande 
não só do cultivo mas também 
dos índices de produtividade 
das culturas (ZAMBOLIM; ZUPPI, 
SANTIAGO, 2008).
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Podemos observar, na Figura 1.7, que dentre as classes citadas anteriormente, 

sem dúvida nenhuma os herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas repre-

sentam, nessa ordem, os defensivos agrícolas mais utilizados no mercado.

Note que os herbicidas e inseticidas, juntos, representam 72,8% de todas as 

vendas de pesticidas no Brasil.

Veja que o consumo de agroquímicos é muito grande e vem aumentando a 

cada ano. Para visualizarmos melhor isso, apresentamos a fi gura 1.8, a seguir.

Figura. 1.8:  Quantidade vendida de defensivos agrícolas, em produto comercial e 
ingrediente ativo, Brasil, 2004 a 2010.

Fonte: SINDAG (2011).

Note que, desde 2004, o consumo de agroquímicos vem aumentando muito, 

principalmente após o ano de 2006, liderado pelas vendas de herbicidas, que 

em 2010 foi responsável por 33,2% do faturamento total de defensivos, mo-

vimentando cerca de 2,43 bilhões de dólares. Segundo o SINDAG (2011), a 

comercialização de defensivos agrícolas em 2010 para a cultura do café cresceu 

cerca de 25,1% se comparado ao ano anterior. 

“Se hoje tivéssemos os mesmos níveis de produtividade de 1950, preci-

saríamos ter 40 milhões de quilômetros quadrados de área cultivada”.

Fonte: Crop Production and Crop Protection. Elsevier, 1994.
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Resumo

Nesta primeira aula, você aprendeu o que são os defensivos agrícolas, suas 

inúmeras terminologias e sua importância dentro da cafeicultura. Viu que fazer 

uso correto dos defensivos agrícolas é indispensável para o controle químico 

efi ciente de pragas, doenças e plantas daninhas. Aprendeu também que exis-

tem várias leis aplicadas aos defensivos agrícolas, sendo seu intuito regularizar 

o uso correto e seguro desses produtos nas etapas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manuseio. Você teve a oportunidade de aprender que os de-

fensivos agrícolas possuem várias classes distintas, estabelecidas em função de 

sua forma de ação, como exemplo acaricidas, fungicidas e inseticidas, dentre 

outros, e que para a sua utilização é obrigatória a prescrição de um receituário 

agronômico, que deverá constar de todas as orientações ao produtor.

Na Aula 2, vamos aprender um pouco mais sobre cada um desses produtos. 

Atividade de Aprendizagem

1. O que é e para que são utilizados os defensivos agrícolas?

2. Quais são as principais classes de defensivos agrícolas existentes, segun-

do sua forma de ação?

3. Pesquise e descreva em que consiste o uso racional de agrotóxicos.

Bom Trabalho!
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Objetivos

Defi nir as classes de defensivos agrícolas.

Reconhecer as diferentes classifi cações das classes de defensivos agrícolas.

Figura 2.1: Pesticida.
Fonte: <http://pontopublicitario.fi les.wordpress.com/2007/10/suicidio-2.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Exemplos:

• Formicidas: para controle de formigas.

• Cupinicidas: para controle de cupins etc.

2.1 Inseticidas 
Um inseticida é um tipo de pesticida usado para exterminar insetos, destruindo 

ovos e larvas, principalmente. Podem ser classifi cados de acordo com a:

2.1.1. Finalidade de uso 

Aula 2 –  Classes de defensivos agrícolas 
e suas classifi cações 
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Nome comercial Finalidade do uso Forma de ação Classe toxicológica
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2.1.2 Forma de ação
• Por contato: é preciso que o produto entre em contato direto com a pra-

ga para ser absorvido.

• Por ingestão: é preciso que o produto seja ingerido (oral) pela praga.

• Por fumigação: é preciso que o produto seja aspirado (respirado) pela 

praga.

Nesse sentido, é importante lembrar que alguns inseticidas possuem múltiplos 

mecanismos de ação.

2.1.3 Forma de translocação no hospedeiro
•  : o produto circula na seiva da planta parasitada.

• Profundidade: esses inseticidas têm ação translaminar, ou seja, quan-

do aplicados na face de uma folha, exercem sua toxidez contra insetos 

alojados inclusive na outra face da folha. 

2.1.4 Toxicidade
Classe I (Rótulo Vermelho): nesse grupo estão as substâncias ou os com-

postos químicos considerados "extremamente tóxicos" para o ser humano. 

Exemplo: Pyrinex 480 EC, Lorsban 480 BR.

Classe II (Rótulo Amarelo): grupo de compostos considerados "altamente 

tóxicos" para o ser humano. Exemplo: Apache 100 GR.

Fumigação
É um tipo de controle 

de pragas realizado com 
formulações pesticidas 

(chamados fumigantes) voláteis 
(estado de vapor ou gás).

Com base em nossos estudos, você deve realizar uma pesquisa identifi cando 3 

inseticidas usados na cultura do café. A partir disso, preencha o quadro abaixo:
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Para saber mais detalhes sobre 
os grupos de inseticidas citados 
nos exemplos acima consulte 
o endereço <http://www.
saude.sp.gov.br/resources/
sucen/arquivos-seguranca-do-
trabalho/sequi2.pdf>.
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Figura 2.2: Frascos de defensivos agrícolas.
Fonte: <http://amanari.org.br/wp-content/uploads/2012/11/m.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Classe III (Rótulo Azul): os produtos dessa classe são classifi cados em 

"medianamente tóxicos" para o ser humano. Exemplo: Decis 25 EC.

Classe IV (Rótulo Verde): esta classe é considerada “pouco-tóxico" para o 

ser humano. Exemplo: Assist.

Essa classifi cação será vista mais detalhadamente na Aula 4 deste módulo.

2.1.5 Origem
Sua origem está relacionada com a presença do átomo de carbono em sua 

fórmula, que constitui o grupo de maior importância, sendo dividido em sin-

tético (composto produzido pelo homem) e natural.

Natural: produto de origem vegetal, animal e os derivados de petróleo. Exem-

plos: nicotina, piretro, rotenona, óleo de soja etc.

Sintético: classifi cado como organoclorados, clorofosforados, organofosfora-

dos, carbamatos, piretroides, dinitro compostos, cloronitrofenol etc.

Os agroquímicos inorgânicos possuem como principais desvantagens a acu-

mulação nos tecidos orgânicos, estabilidade e longa persistência no ambiente 

por serem à base de metais. Possuem alta toxicidade e não têm antídotos. 

Sua importância reduziu-se bastante com o aparecimento dos praguicidas 

orgânicos, que atualmente não totalizam 10% dos produtos em uso.

Fonte: <http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/arquivos-seguranca-do-trabalho/sequi2.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2014.
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Outra forma de classifi car os inseticidas é de acordo com o mecanismo de ação 

do produto, ou seja, a forma como o produto age dentro da praga. Dentre os 

principais grupos de inseticidas utilizados no café podemos citar:

2.1.6 Mecanismo de ação
Inseticidas Neurotóxicos – esse grupo de inseticidas representa a classe mais 

antiga, mais abundante e mais utilizada de inseticidas organossintéticos.

Figura 2.3: Grãos de café.
Fonte: <http://paulomarx.fi les.wordpress.com/2008/09/.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Dentre os principais tipos pertencentes a esse grupo e utilizados na cultura do 

cafeeiro destacam-se:

2.1.6.1 Organofosforados e carbamatos 
Atuam no sistema nervoso dos insetos, bloqueando a transmissão de impulsos 

nervosos e, por consequência, a respiração muscular, ocasionando a morte da 

praga. Exemplos: carbofuran (Furadan®), cadusafós (Apache®), clorpirifós (Astro®).

Clorados do grupo do DDT e piretróides: são inseticidas que estimulam 

a transmissão de impulsos nervosos, provocando a falta de cordenação, 

hiperexcitação e convulsões, levando o inseto à exaustão muscular e morte. 

Exemplos: deltametrina (Decis®), cipermetrina (Arrivo®), lambda-cialotrina 

(karate®), beta-cifl utrina (Bulldock®).

Clorados do grupo do BHC, neonicotinóides e ciclodienos: são inseti-

cidas que provocam hiperexcitação, convulsões, paralisia e morte do inseto. 

Exemplos: thiamethoxam (Actara®), (Endosulfan®), acetamiprido (Convence®).

Avermectinas: têm propriedades inseticidas, acaricidas e helminticidas. Atua 

bloqueando o sistema nervoso e os músculos, paralisando a locomoção e 

alimentação do inseto,embora a morte possa ocorrer dias depois. Exemplos: 

abamectina (Abamectin®, Vertimec®, Abamex®).
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Para saber mais sobre 
formulações de inseticidas, 
consulte o endereço 
<https://docs.google.com/
fi led/0B5iYqpqV9c5idFVFc
WU3SkFlM1k/edit?pli=1>.
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Spinosinas: esses inseticidas atuam bloqueando a transmissão de impulsos 

nervosos. Exemplo: spinosad (Tracer®).

1. Como agem os inseticidas organofosforados e carbamatos?

2. Como agem os inseticidas clorados?

2.1.6.7 Inseticidas reguladores do crescimento
Os inseticidas pertencentes a esse grupo representam uma classe diferente de 

produtos, atuando em mecanismos bioquímicos de insetos, sendo praticamen-

te atóxicos a mamíferos. Dentre os principais tipos pertencentes a esse grupo 

e utilizados na cultura do cafeeiro, destacam-se:

Precocenos: são inseticidas hormonais que transformam os insetos em 

adultoides, ou seja, insetos adultos pequenos e estéreis.

Juvenoides: são inseticidas hormonais que induzem a permanência do inseto 

na fase jovem, impossibilitando-o de se transformar em um inseto adulto.

Inibidores de síntese de quitina: insetos expostos a esses compostos são inca-

pazes de formar uma cutícula (casca, carapaça) normal, já que esses inseticidas 

impedem a síntese de quitina (polissacarídeo presente na parede celular). Na 

ausência de quitina, a cutícula torna-se fi na, quebradiça e mole, a qual se rompe 

durante a muda (ecdise) matando o inseto. Exemplo: tefl ubenzuron (Nomolt®).

Figura 2.4: Cigarra sofrendo ecdise.
Fonte: <http://www.brasilescola.com/upload/e/cigarra_exoesqueleto.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.
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Glossário

Muda ou ecdise é o processo pelo qual os artrópodes trocam o esqueleto 

externo (exoesqueleto) que não cresce com eles, liberando a exúvia. Ocorre 

quando o inseto possui saciedade alimentar e o tegumento torna-se apertado 

para ele, restringindo o seu crescimento.

Vamos comparar?

Organoclorados: com o advento de legislações restritivas em muitos países, 

por sua persistência ambiental, tendência a acúmulo no organismo e aumento 

da resistência dos insetos, diminuiu-se a sua utilização. No Brasil, o uso dos 

organoclorados é proibido na agricultura, sendo somente autorizado para órgãos 

públicos responsáveis pelas Campanhas de Saúde (Portaria n.º 329 de 2/9/85 

do Ministério da Agricultura), embora atualmente esteja também em desuso 

por estes últimos.

Frequentemente são muito criticados dada a sua longa persistência no am-

biente (até 30 anos no solo) e a acumulação nas cadeias alimentares. Devido 

à notável resistência ao ataque de micro-organismos e à alta estabilidade de 

grande parte dos organoclorados em relação à ação da luz solar e temperatura 

ambiente, não são degradados facilmente, o que leva à contaminação do 

ambiente, quebrando o equilíbrio biológico.

Versus

Piretróides: introduzidos no mercado em 1976, apesar de mais caros por 

unidade de peso em relação aos outros inseticidas, têm sido bastante empre-

gados na área da saúde e na agricultura, devido à sua alta efi ciência, sendo 

necessárias menores quantidades de produto ativo, resultando em menor 

contaminação nas aplicações. Com isso, vêm tomando rapidamente o lugar 

dos organofosforados.

Caracterizados pela rápida degradação por micro-organismos do ambiente, 

não sendo acumulados resíduos, são os compostos de mais rápida ação na 

interferência da transmissão de impulsos nervosos. Podem possuir efeito re-

pelente, espantando os insetos em vez de eliminá-los.

Fonte: <http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/arquivos-seguranca-do-trabalho/sequi2.pdf>.
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2.2 Fungicidas
Fungicida pode ser defi nido como qualquer produto químico capaz de preve-

nir, inibir ou atenuar infecções de tecidos de plantas por fungos patogênicos 

(AZEVEDO, 2007).

Devem ser utilizados de forma racional, obedecendo a um manejo integrado de 

doenças, aliados aos diversos outros princípios de controle, tais como: exclusão, 

erradicação, imunização, evasão, regulação e proteção, conforme você vem estu-

dando no módulo de Manejo de pragas, doenças e plantas daninhas do cafeeiro.

E na prática? Quais os principais objetivos de se utilizar um fungicida?

• Minimizar o desenvolvimento das doenças no cafeeiro, e consequente-

mente, o desenvolvimento do patógeno;

• Limitar a resposta do patógeno de tal forma que as medidas de controle 

aplicadas sejam duradouras.

Para isso, é importante que o custo do controle seja o menor possível e que 

a utilização de produtos químicos provoque um mínimo de efeito indesejável 

sobre o ambiente e o homem.

Agora que já entendemos os objetivos do uso de um fungicida em nosso cafezal, 

vamos conhecer alguns fatores importantes para escolha desses produtos.

De acordo com Santos (2010), são:

1. Número e intervalos de aplicações: evitar fungicidas que requeiram grandes 

números de aplicações, ainda que a intervalos curtos, pois os danos ao am-

biente e ao operador poderão ser maiores, assim como os custos da aplicação.

2. Dose Letal 50: dar preferência a fungicidas de DL 50 alta e não de DL 50 

baixa, independentemente da efi ciência do produto, assim como os fun-

gicidas escolhidos devem ser da classe toxicológica III e IV, evitando-se, 

de acordo com os objetivos do manejo integrado, fungicidas das classes 

toxicológicas I e II e III. Em relação à classifi cação toxicológica, iremos 

estudar mais detalhadamente na Aula 4 deste módulo.

3. Persistência e efeitos colaterais: evitar o uso de produtos que persistem 

por muito tempo no ambiente e/ou que apresentem muitos efeitos cola-

terais em animais (aves, homem, mamíferos...).
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4. Período de carência do produto: dar preferência a fungicidas com perío-

dos de carência menores.

Glossário

Período de carência é o tempo em dias antes do início da colheita em que 

devem ser suspensas as aplicações do fungicida evitando que resíduos em 

concentração tóxica cheguem ao consumidor.

Figura 2.5: Ilustração de uma mistura de produtos perigosa.
Fonte: <http://www.pucrs.br/uni/inst/toxico/boneco2.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

5. Compatibilidade com inseticidas e micronutrientes: observar esse impor-

tante detalhe para evitar gasto desnecessário de mão de obra.

6. Sensibilidade da cultura: conhecer os tipos de fungicidas, pois alguns 

são fi totóxicos, como é o caso do enxofre, quando aplicados em horas 

quentes do dia.

7. Modo de ação dos fungicidas: conhecer as propriedades de cada fungi-

cida, dos fi topatógenos e da cultura, torna-se também muito importante 

em um programa de manejo de doenças, visto que cada produto químico 

possui certa especifi cidade por determinadas espécies de fi topatógeno. 

Além disso, cada local de aplicação do produto pode exigir um tipo di-

ferente de fungicida, dependendo de fatores, como: se foi aplicado no 

solo, nas sementes, na parte aérea, ou no período pós-colheita.

Uma vez obtidos esses conhecimentos, eles serão de grande importância para 

o manejo integrado de doenças do café.
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De acordo com Reis e Bresolin (2007), os fungicidas podem ser classifi cados 

quanto a:

a) Toxicidade 

A exemplo do que aprendemos em inseticidas, os fungicidas também apre-

sentam toxicidade, que varia  de I (Extremamente tóxicos) a IV (Pouco-tóxico). 

No entanto, a esse respeito, traremos mais detalhes na aula 4 deste módulo.

b) Mobilidade e/ou posicionamento na planta

Os fungicidas podem ser classifi cados, primeiramente, em relação ao seu posi-

cionamento na planta; se permanecem em sua superfície após a deposição ou 

se podem ser absorvidos e translocados pelo sistema condutor de seiva (xilema 

e/ou fl oema) para locais distantes da deposição.

Tópicos ou imóveis: são fungicidas que aplicados nos órgãos aéreos da planta 

não são absorvidos e translocados, permanecem na superfície da planta no 

local onde foram depositados. São chamados, também, de não sistêmicos.

Mesostêmicos: são fungicidas que possuem exclusivo modo de ação, apresentan-

do grande afi nidade com o tecido da planta. São absorvidos pela camada cerosa 

da folha, podendo ser posteriormente redistribuídos na superfície da planta por 

sua fase vapor, apresentando ainda ação translaminar. Exemplos: azoxistrobina, 

cresoxim metílico, picoxistrobina, piraclostrobina e trifl oxistrobina.

Mesostêmico é um termo criado tendo como base a região de sua atuação, o 

mesófi lo foliar. O mesófi lo é o tecido fundamental da folha, que se localiza entre as 

epidermes superior e inferior. É um tecido especializado em realizar a fotossíntese.

Sistêmicos ou móveis: são fungicidas absorvidos pelas raízes e pelas folhas, 

sendo, posteriormente, translocados pelo sistema condutor da planta. Por 

isso, os fungicidas sistêmicos diferem dos não sistêmicos por sua habilidade de 

serem redistribuídos dentro dos órgãos tratados, principalmente folhas. Essa 

translocação pode ocorrer de 2 formas:

• Via xilema: a translocação via xilema ou acropetal (da base para o ápice 

da planta) é a mais comum, como ocorre com os benzimidazóis e triazóis. 
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Loco-sistêmicos
É um termo utilizado para 

defi nir um produto que 
é translocado somente a 

pequenas distâncias dentro 
da folha a partir do ponto de 
deposição, necessitando, por 

isso, de boa cobertura, 
para que seja obtida efi ciência 

máxima no controle.
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Os triazóis, translocam-se principalmente via xilema, porém apresentam 

uma translocação parcial via fl oema.

• Via fl oema: a translocação via fl oema, ou basipetal (do ápice para a base 

da planta) é mais difícil, e somente o composto fosetil alumínio apresenta 

essa propriedade. 

Os fungicidas sistêmicos, aplicados em semente, não são absorvidos nem trans-

locados nesse órgão, pois as sementes não apresentam sistema condutor. Eles 

permanecem na superfície e quando a semente semeada germina, são absorvidos 

via solo pela radícula e translocados via xilema para os órgãos aéreos da plântula.

Loco-sistêmicos, de profundidade ou translaminares: Ocorre quando o fungici-

da é aplicado em uma das superfícies da folha e é translocado para a outra superfície. 

Também pode ser denominada de ação translaminar. Exemplos: os triazóis.

c) Momento da aplicação 

Os fungicidas ainda podem ser classifi cados como preventivos, curativos e 

erradicativos (HEWITT, 1998).

Preventivos: com os fungicidas preventivos, a ação é protetora ou de pré-penetração, 

ou seja, antes que o fungo penetre na planta. Nesse caso, o fungicida inibe a ger-

minação do esporo, impedindo a penetração do fungo nos tecidos do hospedeiro.

Curativos: os fungicidas curativos têm sua ação na pós-infecção. Nesse caso, já 

ocorreu a penetração do fungo nos tecidos da planta, no entanto, ainda não 

são vistos os sintomas (pré-sintoma). Quanto aos efeitos, são semelhantes aos 

produzidos pelos fungicidas protetores, ou seja, não ocorrem sintomas. Já as 

ações curativas devem ser evitadas pois sempre envolvem riscos e probabilidade 

de insucesso no controle da doença.

Erradicantes: no caso desses fungicidas, os efeitos do produto químico ocorrem 

no estágio pós-sintoma, inibindo o crescimento do fungo ou provocando a 

morte das estruturas dos fungos que causam doenças. A cura refere-se so-

mente à morte do fungo. Assim, não ocorre a regeneração ou a recuperação 

de células ou tecidos mortos da planta e a morte de células e dos tecidos do 

hospedeiro, em geral, é irreversível.

Além disso, tanto os fungicidas tópicos (imóveis) como os sistêmicos podem 

apresentar ação curativa e erradicativa, porém isso é mais comum nos sistêmicos. 
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Faça uma pesquisa de 2 fungicidas (um com efeito preventivo e outro com 

efeito curativo) usados no controle da ferrugem do café (Hemileia vastatrix) e 

preencha o quadro abaixo:

Fungicidas sistêmicos podem ter ação protetora, curativa e erradicante.

d) Absorção do fungicida pelos esporos 

Nessa classifi cação, considera-se a necessidade de germinação ou não do 

esporo para que o fungicida seja absorvido pelo fungo.

Contato: é aquele que visa atingir o fungo em sua fase de repouso, tanto antes 

como após o fungo ter iniciado a infecção. Ao entrar em contato com qualquer 

tipo de inoculo de fungo, o produto é absorvido matando-o.

Residual ou protetor: são produtos aplicados nos órgãos aéreos da planta, 

formando uma camada protetora na sua superfície, antes da chegada do 

patógeno. Desse modo, quando o patógeno (esporos) é depositado nos tecidos 

vegetais, germina, entra em contato com o fungicida e morre.

Uma vez ocorrida a penetração do fungo na planta, os fungicidas protetores ou 

residuais não conseguem impedir a invasão posterior dos tecidos pelo fungo, 

isto é, não tem ação curativa ou erradicativa. 

e) Mecanismo ou modo de ação 

Quando em contato com o fungo, os fungicidas são absorvidos pelas células 

do fungo, geralmente por meio do tubo germinativo (fungicida protetor) ou 

penetram diretamente na célula como os de contato.

As células dos fungos são mecanicamente protegidas pela parede celular. Por 

conseguinte, para que um fungicida possa matar ou inibir o crescimento de um 

fungo, deve ser capaz de passar por essa barreira e atingir o interior da célula. 
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Uma vez dentro da célula, o fungicida passa a agir sobre as organelas celulares 

interferindo em suas funções podendo, fi nalmente, determinar sua morte.

As principais organelas celulares afetadas pelos fungicidas são a membrana 

plasmática, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, os ribossomos e o 

núcleo. Em geral, os fungicidas agem nos processos respiratórios, na função 

da membrana, na síntese protéica, nos processos nucleares e na pigmentação, 

mas vamos estudar esse assunto em outro módulo.

Vamos comparar?

De forma geral, segundo Santos (2010), podemos dizer que os fungicidas sistê-

micos são mais efi cientes que os protetores devido às seguintes características:

a) maior efeito erradicante; 

b) certa ação protetora; 

c) ação curativa e imunizante; 

d) exigem menores dosagens e menor número de pulverizações do que os 

protetores; 

e) apresenta menos problemas de fi totoxidez, contaminação ambiental e 

desequilíbrio biológico; 

f) são mais adequados para uso em programas de manejo integrado.

2.3 Herbicidas
Herbicida (de acordo com a etimologia: herbi = erva, e cida = matar) é um 

produto químico utilizado na agricultura para o controle de ervas classifi cadas 

como daninhas. Apresentam como principais vantagens: rapidez de ação, cus-

to reduzido, efeito residual e, na maioria das vezes, não revolvimento do solo.

Podem ser classifi cados de acordo com: tipo de atividade, uso, modo de ação, 

grupo químico ou tipo de vegetação controlada (OLIVEIRA JR., 2009). No 

entanto, as principais classifi cações envolvem os seguintes aspectos:
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Descreva 3 características encontradas em herbicidas seletivos e herbicidas 

não seletivos:

b) Por atividade ou translocação na planta

Contato: são herbicidas que não se translocam ou se translocam muito pouco 

na planta. Só causam danos nas partes que entram em contato direto com os 

tecidos das plantas, necessitando, portanto, de uma boa cobertura na apli-

a) Seletividade 

Seletivos: matam ou restringem severamente o crescimento de plantas dani-

nhas em uma cultura sem prejudicar a espécie de interesse, no caso o cafeeiro, 

além de um nível aceitável de recuperação. Muitos herbicidas são seletivos para 

culturas, mas também se pode considerar que alguns deles possuem efi ciência 

apenas sobre algumas espécies de plantas daninhas.

Há herbicidas que atuam, predominantemente ou exclusivamente, sobre 

plantas monocotiledôneas e/ou gramíneas. Esses herbicidas são comumente 

designados de herbicidas de folhas estreitas. Ex: Herbicidas como Roundup. 

Outros herbicidas atuam, predominantemente, sobre dicotiledôneas, podendo 

apresentar (ou não) ação sobre algumas espécies de monocotiledôneas. Esses 

herbicidas são chamados, usualmente, de herbicidas de folhas largas. Ex: Her-

bicidas como Gramocil;

Não seletivos: são aqueles de amplo espectro de ação, capazes de matar ou 

injuriar severamente todas as plantas, quando aplicados nas doses recomen-

dadas. Glifosate e sulfosate são herbicidas não seletivos registrados para des-

secação de manejo de plantas daninhas em áreas de plantio direto, enquanto 

paraquat, diquat e amônio-glufosinato são mais utilizados para dessecação 

pré-colheita. Em função do largo espectro de espécies de plantas afetadas por 

esses herbicidas, eles são considerados não seletivos.
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cação. O efeito normalmente é rápido, podendo se manifestar em função de 

horas na planta. Exemplo: Bentazon, Lactofen E Paraquat.

Sistêmicos: normalmente esses herbicidas são caracterizados pelo efeito mais 

demorado. A translocação pode ser feita via fl oema, xilema, ou de ambos 

os modos, dependendo do herbicida e da época de aplicação. Além disso, 

produtos de absorção lenta podem sofrer infl uência de chuvas logo após a 

aplicação. Já herbicidas como Roundup Ultra são considerados de absorção 

rápida, não necessitando de período maior do que 1 hora sem chuva após a 

aplicação para fazer efeito. No entanto, os herbicidas, como o 2,4D-amina, 

necessitam de um período mínimo sem chuvas após a aplicação de 4 horas 

para que não haja prejuízo no controle.

c) Época de aplicação

Pré-plantio incorporado (PPI): são produtos que são aplicados no solo e que, 

posteriormente, precisam de incorporação mecânica. Esses herbicidas normal-

mente têm baixa solubilidade em água e mecanismo de ação que requer con-

tato entre o herbicida e as plântulas antes da emergência da cultura. Exemplo: 

Trifl uralin. Nesse caso, não existem produtos seletivos para a cultura do café.

Pré-emergência (PRÉ): a aplicação é feita após a semeadura ou o plantio, mas 

antes da emergência das plantas daninhas. O herbicida depende, assim, da 

umidade do solo, da água da chuva ou de irrigação para atuar. Normalmente 

esses produtos atuam em processos como a germinação de sementes ou cres-

cimento radicular. Exemplos: Alachlor E Diuron.

Pós-emergência (PÓS): são herbicidas aplicados após a emergência das plantas 

daninhas. As aplicações normalmente são feitas em fases precoces do desen-

volvimento das invasoras (geralmente até 3-4 folhas para dicotiledôneas e 

antes ou até o início do perfi lhamento para gramíneas). Exemplo:  Glifosato.

Mas, como o herbicida mata a planta?

A classifi cação por mecanismo ou modo de ação responde a essa pergunta.

d) Por mecanismo ou modo de ação

Cada herbicida apresenta um determinado mecanismo de ação dentro da 

planta, o qual vai resultar na sua morte ou na inibição do seu desenvolvimento. 

No geral, os principais grupos de mecanismo de ação de herbicidas são:
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São complexos proteicos 
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Mimetizadores da auxina: esse grupo de herbicidas também é conhecido 

como reguladores de crescimento ou herbicidas hormonais, em função da 

similaridade estrutural com a auxina, hormônio natural das plantas. Controlam 

basicamente plantas daninhas dicotiledôneas, anuais ou perenes. As gramíneas 

são, em grande parte, tolerantes a herbicidas desse grupo. No entanto, as 

plantas que eventualmente são afetadas desenvolvem enrolamento de folhas 

e má formação de estruturas vegetativas reprodutivas. Exemplos: seletivos para 

café: 2,4-D (Aminol 806); não seletivos para café: Garlon.

Inibidores da fotossíntese: dividem-se em dois grupos distintos, os que atuam 

no fotossistema I e os que atuam no fotossistema II da fotossíntese. Esses 

herbicidas agem inibindo, mesmo que com mecanismos distintos, a fotossíntese 

das plantas daninhas. Exemplos: Seletivos para café: Metribuzin, Diuron, Cen-

tion, Herburon, Bimetron, Topeze. Não seletivos para café: Herbazin, Sipazina, 

Atranex, Atrazina Nortox, Basagran, Propanil Fersol, Afalon, Linurex, Combine.

Apesar de muitos produtos citados não serem seletivos para a cultura do café, é 

possível usar esses herbicidas de modo seletivo por meio de aplicações dirigidas 

em pós-emergência, nas quais seja evitado o contato do jato pulverizado com 

as folhas da planta de café.

Inibidores da divisão celular: a localização espacial do produto no solo (sele-

tividade de posição) é o principal modo por meio do qual algumas espécies 

são sensíveis e outras tolerantes. Exemplos: Seletivos para café: Herbadox, Fist 

Ec, Laço. Não seletivos para café: Visor, Alliance, Herbifl an, Trifl uralina Nortox, 

Dual, Saturn.

Inibidores da Protox: esse grupo é composto por herbicidas cujo mecanismo de 

ação inibe a atuação da enzima protoporfi rinogênio oxidase (Protox). Quando 

aplicados em pré-emergência, esses herbicidas causam a morte das plantas 

daninhas quando elas entram em contato com a camada de solo tratada. 

Quanto aos tecidos sensíveis, sofrem rapidamente necrose e morte. Exemplos: 

Seletivos para café: Goal, Aurora, Boral. Não seletivos para café: Blazer, Tackle, 

Flex, Cobra, Naja, Shark, Solara, Radiant, Ronstar.

Inibidores da síntese de carotenóides: os herbicidas desse grupo atuam, de 

maneira geral, em processos enzimáticos da rota da síntese dos pigmentos 

carotenoides. O bloqueio da síntese desses pigmentos é o fenômeno respon-

sável pelo surgimento do sintoma característico de “albinismo”. Exemplos: 

Não seletivos para café: Gamit, Zorial, Provence.
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Figura 2.6: Plantas daninhas com sintomas de albinismo.
Fonte: (a) <http://plantandsoil.unl.edu/Image/siteImages/PIcallistomorninglory1SMALL.jpg>; (b) <http://plantandsoil.unl.
edu/croptechnology2005/UserFiles/Image/siteImages/PIcommandPostOnSorgLARGE.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Inibidores da síntese de lipídeos: grupo de herbicidas inibidores da síntese de 

ácidos graxos, ou lipídeos. Controlam tanto gramíneas anuais quanto perenes, 

embora a tolerância varie entre espécies. Espécies não gramíneas (tanto plantas 

daninhas quanto culturas, como o café) são normalmente bastante tolerantes.

Inibidores da síntese de aminoácidos: esses herbicidas constituem-se em 

um dos mais importantes grupos de herbicidas atualmente comercializados. 

Grande parte das novas moléculas lançadas nos últimos anos ou em fase de 

desenvolvimento está compreendida nesse mecanismo de ação. As imidazo-

linonas e as sulfoniluréias são, sem dúvida, as de maior importância, seguidas 

pelas triazolopirimidinas. Exemplos: Seletivos para café: Ally. Não seletivos para 

café: Classic, Conquest, Sempra, Pacto, Spider, Gladium, Arsenal, Chopper, 

Contain, Plateau.

Existem hoje no país aproximadamente 75 princípios ativos de herbicidas efe-

tivamente em uso, os quais compõem quase uma centena de formulações, 

com várias centenas de marcas comerciais.

e) Toxicidade:

Os Herbicidas também são classifi cados quanto à toxicidade, que varia de I 

(Extremamente tóxicos) a IV (Pouco-tóxico). Mais detalhes dessa classifi cação 

você encontrará na aula 4 deste módulo. 
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Nematicida é um tipo de pesticida químico usado para matar nematoides 

parasitas. Exemplos: Apache.

Bactericidas são antibióticos que destroem a parede bacteriana, eliminando a 

bactéria. Exemplos: Garant, Cobre Atar.

E então? Já compreendeu a principal fi nalidade dos defensivos agrícolas?

O uso dessa tecnologia tem propiciado ao agricultor meios cada vez mais efi -

cazes de superar problemas causados por pragas, doenças e plantas daninhas, 

de maneira rápida, econômica e efi ciente!

Resumo

Nesta segunda aula você teve a oportunidade de aprender um pouco mais 

sobre as classes de defensivos agrícolas e como age cada produto. Viu que para 

a cafeicultura utilizamos principalmente fungicidas; para o controle de fungos; 

herbicidas, para o controle de plantas daninhas; e inseticidas, para o controle 

de insetos, dentre outros. Aprendeu também que para a escolha de fungicidas 

devem-se observar vários fatores, como o número e os intervalos de aplicações, 

dose letal 50, dentre outros, importantes na defi nição do produto correto a ser 

2.4  Acaricidas, bactericidas, 
nematicidas e outros 

Acaricidas são pesticidas usados no extermínio dos ácaros, designação comum 

de algumas espécies de artrópodes (animais com patas articuladas) Exemplos: 

Abamectin, Abamex, Deltaphos Ec, Curinga, Dissulfan Ec, Assist.

Figura 2.7: Ácaro.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_tozLnVUQ59I/TCt0ZcXtbnI/AAAAAAAAACc/MAplZbznZSY/s320/acaros.jpg>.  Acesso 
em: 4 abr. 2014.
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utilizado. Viu que herbicidas podem ser seletivos ou não seletivos para o café, 

agir por contato ou de forma sistêmica, e que existem várias formulações, em 

função da época de aplicação. Enfi m, que cada defensivo agrícola age de uma 

forma distinta, sendo necessário o conhecimento acerca da fi nalidade de uso, 

dos mecanismos de ação na praga, da doença ou da erva daninha para uma 

correta e efi ciente utilização desses produtos na cafeicultura.

Atividade de Aprendizagem

Vamos revisar nossa segunda aula fazendo as atividades a seguir:

1. Faça uma relação da coluna da direta com a esquerda:

a - Inseticida              (     ) Controla plantas daninhas

b - Fungicidas            (     ) Controla insetos

c - Herbicidas            (     ) Controla fungos

d - Nematicidas         (     ) Controla bactérias

e - Bactericidas          (     ) Controla nematóide

2. Pesquise um tipo de inseticida, fungicida e herbicida usado no café e 

descreva sua forma de ação.

Qual a importância de se conhecer os mecanismos de ação dos defensivos agrícolas?

Bom Trabalho!

Classes Nome comercial Modo de ação

Inseticida

Fungicida

Herbicida
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Aula 3 –  Formulações e rotulagem 
de defensivos agrícolas

Objetivos

Reconhecer os diferentes tipos de formulações utilizadas no mercado 

de agroquímicos.

Identifi car as vantagens e desvantagens das principais formulações 

utilizadas.

Reconhecer quais as principais informações presentes nos rótulos e 

bulas de defensivos agrícolas, bem como os principais pictogramas 

para esse tipo de produto.

3.1 Tipos de formulações
Normalmente, os ingredientes ativos de defensivos agrícolas não podem ser 

aplicados em sua forma pura, por não formar soluções químicas estáveis. Para 

que possam permanecer estáveis nas embalagens e, depois, formar caldas que 

possam ser aplicadas pelos pulverizadores, eles devem ser formulados.

Figura 3.1: Frascos de defensivos agrícolas.
Fonte: <http://www.integrada.coop.br/arquivos_upload/thumbnail/2451.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Nesse sentido, os defensivos agrícolas podem ser comercializados sob di-

versas formas, o que chamamos de formulações, capazes de transformar 
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um produto técnico (ingrediente ativo) em uma forma apropriada de uso, 

chamada de produto comercial.

Figura 3.2: Embalagens de defensivos agrícolas.
Fonte: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rbs/image/3930990.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Existem hoje no mercado diversas formulações produzidas para diluição em 

água, diluição em solventes orgânicos, aplicação direta, formulações especiais 

e até mesmo adjuvantes.

Pesquise e identifi que os ingredientes ativos dos defensivos comerciais usados 

no café descritos abaixo:

Nome Comercial Ingrediente Ativo

Roundup

Aurora

Verdadeiro WG

Alto 100

Endosulfan

Vamos aprender um pouco mais sobre cada uma das formulações?
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Quadro 3.1: Formulações para diluições em água.

Formulações para diluições em água

Suspensão Concentrada (SC)
Formulação constituída por uma suspensão estável de ingrediente ativo em um veículo líquido, que 
pode conter outro ingrediente ativo dissolvido, para aplicação após diluição em água.

Concentrado emulsionável (EC)
Formulação líquida homogênea para aplicação após diluição em água, sob forma de emulsão, 
geralmente de aspecto leitoso.

Pó Solúvel (SP)
Formulação sólida constituída de pó, para aplicação após dissolução de ingredientes ativos em água, 
sob forma de uma solução verdadeira, podendo, porém, conter ingredientes inertes insolúveis.

Concentrado Solúvel (SL)
Formulação líquida homogênea, para aplicação após diluição em água, sob forma de uma solução 
verdadeira de ingrediente ativo.

Pó Molhável (WP) Formulação sólida, na forma de pó, para aplicação sob forma de suspensão, após dispersão em água.

Suspensão de encapsulado (CS)
Formulação constituída por uma suspensão estável de cápsula contendo o ingrediente ativo, em um 
líquido, para aplicação após diluição em água.

Concentrado dispersível (DC) Formulação líquida homogênea para aplicação como dispersão, após diluição em água.

Emulsão de água em óleo (EO)
Formulação fl uida, heterogênea, constituída por uma dispersão de fi nos glóbulos de uma solução 
aquosa em uma fase orgânica contínua, para aplicação após diluição em água, sob forma de emulsão.

Emulsão de óleo em água (EW)
Formulação fl uida, heterogênea, constituída por uma dispersão de fi nos glóbulos de uma solução 
orgânica em uma fase aquosa contínua, para aplicação após diluição em água, sob forma de emulsão.

Microemulsão de água 
em óleo (MEO)

Formulação fl uida, heterogênea, constituída por uma dispersão translúcida termodinamicamente 
estável de fi nos glóbulos de uma solução aquosa em uma fase orgânica contínua, para aplicação após 
diluição em água, sob forma de microemulsão.

Microemulsão de óleo 
em água (MEW)

Formulação fl uida, heterogênea, constituída por uma dispersão translúcida termodinamicamente 
estável de fi nos glóbulos de uma solução aquosa em uma fase orgânica contínua, para aplicação após 
diluição em água, sob forma de microemulsão.

Suspo/Suspensão de 
encapsulado (SCS)

Formulação constituída por uma suspensão estável de ingrediente ativo na forma de partículas sólidas 
e de cápsulas em um líquido, para aplicação após diluição em água.

Suspo/emulsão (SE)
Formulação fl uida e heterogênea, constituída por uma dispersão estável de ingrediente ativo, na forma de 
partículas sólidas e de fi nos glóbulos, na fase contínua aquosa, para aplicação após diluição em água.

Granulado Solúvel (SG)
Formulação sólida constituída por grânulos, para aplicação após dissolução de ingrediente ativo em 
água, sob forma de uma solução verdadeira, podendo, porém, conter ingredientes inertes insolúveis.

Granulado Dispersível (WG)
Formulação sólida constituída por grânulos, para aplicação sob forma de suspensão, após 
desintegração e dispersão em água.

Fonte: Zambolim, Zuppi e Santiago (2008).

Dentre as formulações para diluição em água, citadas acima, vale ressaltar 

que as 5 primeiras Suspensão Concentrada (SC), Concentrado Emulsionável 

(EC), Pó Solúvel (SP), Pó Molhável (WP) e Concentrado Solúvel (SL) são as mais 

utilizadas no mercado de agroquímicos.
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Pesquise um defensivo agrícola utilizado na cultura do café de cada tipo de 

formulação descrita abaixo e descreva sua classe:

 Produto Comercial Classe

Suspensão Concentrada (SC)

Granulado Dispersível (WG)

Glossário

Seguem termos novos para nos familiarizarmos com as formulações.

Produto técnico: é a substância que realmente mata o inseto, praga ou age 

no controle preventivo da doença. Contém uma porcentagem defi nida de 

ingrediente ativo (i.a.).

Ingrediente ativo: é o produto que efetivamente irá controlar o patógeno.

Material Inerte: é um material utilizado como veículo de um ingrediente ativo 

e que não reage com ele, como é o caso do talco, caulim etc.

Solução: é o nome dado a dispersões cujo tamanho das moléculas dispersas é 

menor que 1 nanômetro (10 Angstrons). A solução ainda pode ser caracterizada 

por formar um sistema homogêneo (a olho nu e ao microscópio), por ser 

impossível separar o disperso do dispersante por processos físicos.

Emulsão: é a mistura entre dois líquidos imiscíveis (não misturáveis) em que 

um deles (a fase dispersa) encontra-se na forma de fi nos glóbulos e o outro na 

forma líquida (a fase contínua), formando uma mistura estável.

Grânulo: é um termo genérico utilizado para uma pequena partícula ou grão. 

Geralmente um tamanho de partícula é especifi cado de 2-4 milímetros.

Dissolução: é o processo de dissolver uma substância sólida em um solvente 

para produzir uma solução.

Dispersão: é mistura de duas ou mais substâncias, em que as partículas de uma 

fase – a fase dispersa – encontram-se distribuídas na outra – a fase dispersante.
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Suspensão: é um estado provisório na mistura de um líquido ou gás na qual o material 

particulado encontra-se em movimento.

Umectação: é o ato ou efeito de umectar (tornar úmido, molhar).

Emulsifi cação: é ação de dispersar um líquido insolúvel em um outro líquido, nomea-

damente uma substância oleosa em água.

Fonte: Zambolim, Zuppi e Santiago (2008).

Quadro 3.3: Formulações para aplicação direta.

Formulações para aplicação direta

Pó Seco (DP)
Formulação sólida, uniforme, sob a forma de pó, possuindo boa mobilidade, para 
aplicação direta através de polvilhamento.

Granulado (GR)
Formulação sólida, uniforme, sob a forma de grânulos com dimensões bem 
defi nidas, para aplicação direta.

Granulado Encapsulado (CG)
Formulação sólida, uniforme, sob a forma de grânulos, possuindo cobertura para 
proteção ou liberação controlada do ingrediente ativo, para aplicação direta.

Líquido para Pulverização Eletrostática/
Eletrodinâmica (ED)

Formulação líquida, homogênea, para aplicação direta e específi ca em 
equipamentos de pulverização eletrostática ou eletrodinâmica.

Óleo para Pulverização/Espalhamento (SG)
Formulação líquida, homogênea, para aplicação direta, capaz de formar uma 
película no alvo desejado.

Suspensão Ultrabaixo Volume (SP)
Formulação constituída por uma suspensão estável de ingrediente ativo em um 
líquido para aplicação direta e específi ca em equipamentos de pulverização a 
ultrabaixo volume.

Ultrabaixo Volume (UL)
Formulação líquida, homogênea, para aplicação direta e específi ca em 
equipamentos de pulverização a ultrabaixo volume.

Microgranulado (MG)
Formulação sólida, sob a forma de grânulos com dimensões que variam de 100 a 
600 μm, para aplicação direta.

Fonte: Zambolim, Zuppi e Santiago (2008).

Quadro 3.2: Formulações para diluições em solventes orgânicos.

Formulações para diluições em solventes orgânicos

Suspensão Concentrada Dispersível em óleo (OF)
Formulação constituída por uma suspensão estável de ingrediente ativo, para 
aplicação após dispersão em um líquido orgânico.

Solução Miscível em Óleo (OL)
Formulação líquida, homogênea, para aplicação após diluição em um líquido 
orgânico, sob forma de uma solução verdadeira de ingrediente ativo.

Pó Dispersível em Óleo (OL)
Formulação sólida na forma de pó, para aplicação após dispersão em um 
líquido orgânico sob a forma de suspensão.
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Dentre as formulações para aplicação direta, podemos chamar a atenção 

para as 2 primeiras: Pó Seco (DP) e Granulado (GR), mais utilizadas no 

mercado de agroquímicos.

Além dessas formulações comuns, que acabamos de ver nas tabelas anteriores, 

existem algumas formulações especiais, das quais as 3 primeiras são mais 

utilizadas: Isca (RB), Fumigante (FU), ambos usados muito para controle de 

formigas, e Pasta (PA), para lesões em locais específi cos.

Quadro 3.4: Formulações especiais.

Formulações especiais

Isca (RB)
Formulação sólida uniforme, para aplicação direta e destinada a atrair o alvo desejado 
ou ser ingerida por ele.

Fumigante (FU)
Formulação geralmente sólida, sob diversas fórmulas, combustível, a qual, durante a 
combustão (ignição), libera o ingrediente ativo sob forma de fumaça.

Pasta (PA)
Formulação pastosa uniforme, muito viscosa, para aplicação direta, sob a forma de película, 
no alvo desejado.

Aerossol (AE)
Formulação contida em um recipiente, a qual pode ser dispersa sob a forma de fi nas gotículas, 
geralmente sob o efeito de um gás propelente liberado por uma válvula.

Gás Liquefeito sob Pressão (GA) Formulação gasosa embalada em recipientes pressurizados.

Gerador de Gás (GE)
Formulação sólida ou líquida capaz de gerar (liberar) gás, por meio de uma reação química, 
para aplicação direta.

Concentrado para Termonebulização (HN) Formulação específi ca para aplicação direta, por meio de um equipamento termo nebulizador.

Concentrado para Nebulização a Frio (KN)
Formulação sólida, específi ca para aplicação direta, por meio de um equipamento termo 
nebulizador a frio.

Laca (LA)
Formulação líquida, homogênea, à base de solventes, para aplicação direta, sob a forma de 
uma película, no alvo desejado.

Bastonete Vegetal (PR)
Formulação sólida, uniforme, sob a forma de pequenos bastões com alguns centímetros 
de comprimento e alguns milímetros de diâmetro, impregnados com ingredientes ativos, 
para aplicação direta.

Produto de vapor (VP)
Formulação sólida ou líquida, contendo um ou mais componentes voláteis, cujos vapores 
são liberados no ar. As taxas de evaporação são normalmente controladas por dispositivos 
apropriados, para aplicação direta.

Fonte: Zambolim, Zuppi e Santiago (2008).

Agora que já aprendemos um pouco sobre as formulações existentes de agroquí-

micos, vamos aprender um pouco mais sobre outro tipo de produto, os adjuvantes.

Os adjuvantes podem ser defi nidos como qualquer substância, ou composto, 

sem propriedades fi tossanitárias, com exceção da água, que é adicionado na 

preparação da calda do defensivo agrícola. Podem ser utilizados em qualquer 

tipo de formulação.
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Sua utilização tem como objetivo facilitar a aplicação, aumentar a efi ciência ou 

diminuir riscos na aplicação do pesticida.

Quadro 3.5: Adjuvantes para defensivos agrícolas.

Adjuvantes para defensivos agrícolas

Adjuvantes

Formulação que, quando utilizada em conjunto com um produto fi tossanitário, melhora 
a efi cácia do ingrediente ativo. As formulações de adjuvantes podem conter substâncias, 
como agentes molhantes, espalhantes, dispersantes, supressores de espuma, penetrantes, 
reguladores de taxa de evaporação, reguladores de pH, solventes e solubilizantes.

Espalhante
Formulação que reduz a tensão superfi cial entre duas superfícies limítrofes, líquidas ou sólidas, 
modifi cando as propriedades de umectação, dispersibilidade, espalhamento e/ou emulsifi cação.

Espalhante adesivo
Formulação que, além das características dos espalhantes, aumenta a adesividade de um 
agrotóxico no alvo desejado.

Fonte: Zambolim, Zuppi e Santiago (2008).

Glossário

Dispersantes: são produtos que proporcionam a suspensão de partículas sólidas 

na água, diminuindo a velocidade de sedimentação. São fundamentais em for-

mulações de pós molháveis, granulados dispersíveis e suspensões concentradas.

Solventes: são substâncias capazes de dissolver um ingrediente ativo sólido 

para que seja possível obter-se uma formulação líquida. Muito utilizados em 

concentrados emulsionáveis, assim como em concentrados solúveis.

Agentes molhantes: são produtos que proporcionam rápida umectação (tor-

nar úmido) do produto comercial quando este entra em contato com a água. 

São utilizados em pós molháveis, com o objetivo de evitar que o produto fi que 

seco sobre a superfície da água, fi cando sujeito a ser arrastado pelo vento.

Antiespumantes: são produtos que inibem a formação de espuma, quando 

a calda sofre agitação vigorosa. Devem ser utilizados quando na formulação 

houver grande quantidade de tensoativos (dispersantes, molhantes e emul-

sifi cantes) que provocam a formação de espuma, como em pós molháveis, 

concentrados solúveis e suspensões concentradas.

Emulsifi cantes: são produtos que possibilitam a emulsifi cação do ingre-

diente ativo na água, isto é, proporcionam a mistura uniforme de um líquido 

orgânico na água, por meio da formação de gotículas de fase orgânica dis-

persas na fase aquosa. Os emulsifi cantes são fundamentais nas formulações 

de concentrados emulsionáveis.
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Espessantes: são produtos que proporcionam o aumento da viscosidade de 

uma formulação, geralmente de suspensões concentradas, diminuindo assim 

a velocidade de sedimentação das partículas de ingrediente ativo no fundo da 

embalagem durante a estocagem.

Quadro 3.6: Formulações, vantagens e desvantagens.

Formulações Vantagens Desvantagens

Concentrado Solúvel (SL)

- Fácil dosagem
- Fácil homogeneização na calda
- Estabilidade de calda
- Baixo custo
- Fácil produção
- Menor toxicidade

-  Possibilidade de cristalização 
à baixa temperatura

Concentrado Emulsionável (EC)
- Fácil dosagem
- Fácil homogeneização na calda
- Fácil produção

- Utiliza solventes orgânicos
- Pode ser fi totóxico
- Baixa estabilidade da calda
- Maior toxicidade

Pó Molhável (WP)

- Baixo custo
- Baixa toxicidade
- Fácil produção
- Baixa toxicidade

- Difícil dosagem
- Necessária pré-dispersão
- Emissão de pó
- Compactação na estocagem
- Baixa estabilidade na calda
-  Problemas com compatibilidade na 

calda com outras formulações

Suspensão Concentrada (SC)

- Fácil dosagem
- Fácil homogeneização na calda
- Menor toxicidade
- Maior estabilidade na calda que os WP

- Alto custo
- Sedimentação na embalagem
- Difícil produção

Granulado Dispersível (WG)

- Dosagem mais fácil que a dos WP
- Fácil homogeneização na calda
- Menor toxicidade (pouco pó)
-  Maior estabilidade na calda que 

os pós molháveis
-  Alta concentração de ingrediente ativo, 

menor dosagem, menos embalagem.

- Alto custo
- Difícil produção

Pó Seco (DP)
- Baixo custo
- Aplicação direta

- Difícil dosagem
- Difícil aplicação
- Uso específi co

Agora que já aprendemos quais as formulações utilizadas em defensivos 

agrícolas, é importante que reconheçamos também as principais vantagens e 

desvantagens da utilização das principais delas.

Essas informações irão nos auxiliar não só na escolha do produto, mas também 

em seu correto manuseio, dependendo da formulação utilizada.
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Pó Solúvel (SP)
- Baixo custo
- Fácil homogeneização na calda

- Difícil dosagem
- Geralmente higroscópico

Granulado (GR)
- Não forma pó
- Aplicação direta
- Aplicação mais fácil que a do DP

- Difícil dosagem
- Custo mais alto que o DP
- Uso específi co

Isca (RB)
- Aplicação direta
- Atrai o alvo desejado

- Sensível à umidade
- Pode atrair outros animais/insetos

Suspo/Suspensão de 
Encapsulado (SCS)

- Fácil dosagem
- Fácil homogeneização na calda
- Menor toxicidade

- Alto custo
- Sedimentação na embalagem
- Difícil produção

Fonte: Zambolim, Zuppi e Santiago (2008).

Figura 3.4: Frascos de defensivos agrícolas.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-26.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

3.2 Rótulo de defensivos agrícolas
Os rótulos e as bulas de defensivos agrícolas contêm informações importantes 

para reduzir os riscos a que estão expostos os que manipulam agrotóxicos. 

Nesses rótulos, encontram-se inseridas frases de leitura simples, direta, bem 

como pictogramas, de fácil compreensão, todos devidamente aprovados pelos 

órgãos federais competentes.

De acordo com o Anexo VIII, do Decreto 4074 de 2002, é obrigatório que o 

fabricante do defensivo agrícola forneça algumas informações no rótulo das 

embalagens.

Vamos aprender um pouco mais sobre isso.
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No rótulo do Defensivo Agrícola existem informações obrigatórias específi cas 

para a utilização segura. De maneira geral, o rótulo do defensivo tem fundo 

branco e deve ser escrito em letras pretas.

Figura 3.5: Demonstração da tarja verde de um defensivo agrícola.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/__moMjcyeLMo/SwmAg-nvafI/AAAAAAAAEVw/K4JLVD1drDk/
s1600/20091118agrotoxicos_grande.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Além disso, o painel frontal do rótulo deve conter uma faixa colorida, a qual 

indica a classe de toxicidade, assim como um círculo branco contendo uma 

caveira e duas tíbias cruzadas com os dizeres: CUIDADO VENENO.

Quais informações complementares devem existir nos rótulos?

• Marca comercial do produto.

• Número do registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).

• Composição do produto.

• Classe do Defensivo agrícola.

• Titular do Registro.

• Fabricantes do produto técnico.

• Formuladores.
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• Expressão: "Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita”.

• Expressão: "Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municipais: vide bula".

• Estabelecimento registrante, fabricante, formulador, manipulador e 

importador.

• Número de registro do produto comercial e sigla do órgão registrante.

• Recomendação em destaque: ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O 

RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

• Expressões: "É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. 

Proteja-se" e "É obrigatória a devolução da embalagem vazia".

• Classifi cação toxicológica.

• Classifi cação do potencial de periculosidade ambiental.

• Data de fabricação e de vencimento.

A fi m de reconhecer a disposição dessas informações, observe a Figura 3.5 a seguir.

Figura 3.5: Rótulo de um defensivo agrícola usado na cultura do café.
Fonte: Syngenta ® (2013).
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Quanto aos pictogramas específi cos, vamos aprender um pouco sobre eles.

3.2.1 Pictogramas específi cos
Os pictogramas são símbolos gráfi cos que têm por objetivo informar as pessoas 

que se utilizam do produto químico. Por ser uma comunicação exclusivamente 

visual, pode ser entendida por qualquer pessoa, mesmo que ela não saiba ler 

ou que fale outra língua.

Onde estão e o que representam?

No rótulo dos defensivos agrícolas eles fi cam concentrados em uma linha abai-

xo das 3 colunas (indicado pela letra B da fi gura 3.5), e repassam informações 

importantes, específi cas daquele produto, tais como: forma de armazenamen-

to, de manuseio e de aplicação do produto, informação e advertência.

Vamos agora aprender a reconhecer alguns deles!

Pictogramas de armazenamento:

Figura 3.6: Mantenha trancado e fora do alcance de crianças.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-33.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Pictogramas de atividade – manuseio:

Figura 3.7: Manuseio de formulações líquidas.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-33.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.
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Figura 3.8: Manuseio de formulações sólidas.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-33.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Pictogramas de atividade – aplicação:

Figura 3.9: Aplicação de formulações sólidas.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-33.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Figura 3.10: Aplicação de Formulações Líquidas.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-33.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.
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Pictogramas de informação:

Utilizar EPI Utilizar luvas

Utilizar máscara Utilizar máscara

Lavar bem as mãos Utilizar botas

Utilizar viseira facial Utilizar óculos

Utilizar avental Utilizar boné árabe

Figura 3.11: Informação.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-34.jpg>. Acesso em: 4 abr. 2014.
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Pictogramas de advertência

Figura 3.12: Tóxico para aves e mamíferos.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-34.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Figura 3.13: Tóxico para peixes e contaminação de água.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-34.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Preencha o quadro abaixo descrevendo a que se refere cada pictograma:
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3.3 Bulas de defensivos agrícolas
Vejamos, a seguir, que tipo de informação é obrigatório que a bula contenha.

• Precauções de uso e advertência quanto aos cuidados de proteção ao 

meio ambiente.

• Instruções de armazenamento.

• Instruções em caso de acidentes.

• Devolução de embalagens vazias.

• O que fazer com produtos impróprios para a utilização ou em desuso.

• Cuidados no transporte de defensivos agrícolas.

• Instruções de uso.

• Culturas, pragas, patógenos para os quais o produto é recomendado.

• Dosagem a ser aplicada: vai depender do alvo (praga) em questão e 

da cultura.

• Número, início, época e intervalo de aplicação.

• Modo de aplicação.

• Restrições estabelecidas por órgãos competentes.

• Intervalo de segurança.

• Intervalo de reentrada.

• Limitações de uso.

• Dados relativos à proteção da saúde humana.

• Primeiros socorros.

• Telefones de emergência.
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• Número, intervalo entre aplicações e período de carência para consumo.

• Efeitos colaterais no homem, animal, planta e meio ambiente, recomen-

dações gerais em caso de envenenamento e persistência.

• Modo de ação, formulação e classe toxicológica do produto.

Além do Rótulo ou da Bula do produto, é possível obter informações sobre os 

defensivos agrícolas nas seguintes fontes:

a) Compêndio de Defensivos Agrícolas; essa publicação nada mais é que 

um “livro de rótulos” de produtos fi tossanitários;

b) por meio de "softwares" apropriados, como o “Sistema de Receituário 

Agronômico” desenvolvido pela Agrotis – Consultoria Agronômica, o 

AgrolinkFito “o "Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários" – AGROFIT, 

disponível no site do MAPA que permite ao usuário obter informações 

sobre todos os produtos.

Ficou curioso(a)? 

Abaixo seguem as imagens das páginas iniciais desses sistemas... Em nossas aulas 

vamos aprender um pouco mais sobre como essas ferramentas podem nos ajudar.

Figura 3.14: Visualização da página que dá acesso ao Sistema AGROFIT.
Fonte: <http://extranet.agricultura.gov.br/agrofi t_cons/principal_agrofi t_cons>.  Acesso em: 4 abr. 2014.
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Figura 3.15: Visualização da página que dá acesso ao Sistema AgrolinkFito.
Fonte: <http://www.agrolink.com.br/agrolinkfi to/Default.aspx>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Resumo

Nesta terceira aula você aprendeu que encontramos no mercado defensivos 

agrícolas em variadas formulações, essenciais para formar caldas que possam 

ser aplicadas pelos pulverizadores. Aprendeu também que todas as embala-

gens devem ter rótulos e bulas com informações importantes para reduzir os 

riscos às pessoas que têm contato com esses produtos em qualquer uma das 

etapas de seu uso, desde a aquisição até o manuseio fi nal. Tais informações 

são referentes à metodologia, à fi nalidade de uso, à dosagem adequada para 

o uso tecnicamente efi ciente e correto. Além disso, viu que os textos devem 

ter conteúdo simples e direto, bem como os pictogramas precisam ser de fácil 

compreensão, todos devidamente aprovados pelos órgãos federais compe-

tentes, tendo com intuito a orientação e advertência para a utilização segura 

desses produtos.

E agora, vamos aprender um pouco mais sobre Toxicologia de pesticidas na 

Aula 4.
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Atividades de aprendizagem

1. Qual a importância de existirem várias formulações de defensivos agrícolas?

2. Qual a importância dos pictogramas nas embalagens de defensivos 

agrícolas?

3. Pesquise produtos utilizados para café no Sistema AGROFIT e preencha 

o quadro abaixo:

Classe Nome Comercial Princípio Ativo Formulação

Inseticida

Fungicida

Herbicida

Acaricida

Nematicida

4. Cite um exemplo de cada:

Descrição Exemplo

Formulação para diluições em água

Formulação para diluições em solventes orgânicos

Formulação para aplicação direta

Formulações Especiais

Bom Trabalho! 
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Aula 4 –  Aspectos toxicológicos 
e ambientais

Objetivos

Identifi car os números de intoxicação por defensivos no mundo.

Reconhecer as diferentes classes toxicológicas e aprender como 

são determinadas.

Identifi car os riscos de intoxicação por agroquímicos e saber como 

evitá-los.

Evitar contaminação ambiental por agroquímicos e saber como evitá-los.

4.1 Introdução
Como vimos na Aula 1 deste módulo, existem legislações que regulamentam o 

setor de defensivos agrícolas, assim como estabelecem normas sobre resíduos 

de defensivos permitidos em alimentos.

É importante lembrar que há responsabilidades, para todos os envolvidos no 

setor de defensivos agrícolas, de acordo com o artigo 84 do Decreto Federal 

4074 de 04/01/2002, sendo elas administrativas, civil e/ou penal, dependendo 

dos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, em função do 

descumprimento do disposto na legislação de agrotóxicos.

De acordo com dados da Anvisa (2010), atualmente no mundo ocorrem cerca de 

1 milhão de intoxicações acidentais, sendo que 70% delas são de origem ocu-

pacional, ou seja, ocorrem no ambiente de trabalho, e 2 milhões de intoxicações 

de origens diversas, incluindo contaminação de alimentos, ocasionados por 

resíduos de pesticidas em carnes, leite, frutas, verduras, cereais, alimentos 

processados e até mesmo leite materno.

De acordo com essa mesma Agência, 1% das mortes de câncer são ocasionadas 

por agrotóxicos, principalmente inseticidas e herbicidas.
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Figura 4.1: Desenho alusivo a um cientista avaliando o efeito de defensivos agrícolas.
Fonte: <http://www.quimica.com.br/revista/qd396/images/foto07.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

É para evitar esse tipo de problema em nossa lavoura que vamos aprender um 

pouco mais sobre toxicologia de agroquímicos e como evitar acidentes.

4.2 Classe toxicológica de pesticidas
A toxicidade é a capacidade potencial de uma substância causar efeito adver-

so à saúde. Na prática, todas as substâncias são tóxicas, e a toxicidade depende 

basicamente da dose e da sensibilidade do organismo exposto.

Desde já ressaltamos que quanto mais tóxico um produto menor é a DL 50. 

Mas o que é a DL50?

A Dose Média Letal (DL50), defi nida como a dose capaz de matar 50% de uma 

população de ratos de laboratório, mede e expressa a toxicidade da maioria 

dos defensivos, sendo representada por miligramas do produto tóxico por 

quilo de peso vivo.

Assim, para que o produto seja registrado e possa ser comercializado, são 

feitos testes em laboratório e o defensivo é enquadrado em função da DL50, 

conforme mostra a fi gura 4.2.

É dessa maneira que um produto é enquadrado em uma das 4 classes 

toxicológicas, conforme começamos a estudar na Aula 2 deste material.

Podemos observar na Figura a seguir que os produtos tarja VERDE necessitam 

que uma quantidade grande seja consumida (> 5000 mg/kg de peso vivo) para 

que 50% da população de ratos de laboratório morra, ao passo que produtos 

tarja VERMELHA necessitam de uma quantidade bem menor (< 50 mg/kg de 

peso vivo), ou seja:
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Quanto MAIS tóxico um pesticida MENOR é a sua DL 50.

Geralmente inseticidas são mais tóxicos que outros produtos, isso se explica 

porque tanto em insetos, como em animais superiores (homem), esses produtos 

têm o mesmo modo e local de ação, que comumente é o sistema nervoso.

Para relembrar o assunto, volte à Aula 2, quando trata da classifi cação de inseti-

cidas e veja que a maior parte dos inseticidas tinha como ação o sistema nervoso.

Figura 4.2: Classifi cação toxicológica dos agrotóxicos.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAAifoAK-23.jpg>.  Acesso em: 4 abr. 2014.

Preencha o quadro abaixo descrevendo as classes toxicológicas dos defensivos 

agrícolas listados usados na cultura do café:

Nome Comercial Classe Toxicológica

Actara

Amistar

Cantus

Glifosato Atar

Em relação ao risco de intoxicação, é maior ou menor de acordo com a clas-

sifi cação toxicológica?

Classe toxicológica Descrição Faixa indicativa de cor

I
Extremamente tóxicos
(DL50 < 50 mg/kg de peso vivo)

Vermelho vivo

II
Altamente tóxicos
(DL50 – 50 a 500 mg/kg de peso vivo)

Amarelo intenso

III
Moderadamente tóxicos
(DL50 – 500 a 5000 mg/kg de peso vivo)

Azul intenso

IV
Pouco tóxicos
(DL50 > 5000 mg/kg de peso vivo)

Verde intenso
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Para saber mais sobre as 
reações mais comuns em caso 
de intoxicação por defensivos 
agrícolas, consulte o endereço 
eletrônico <http://www.ebah.

com.br/content/ABAAAfLHsAE/
apostila-completa?part=4>.
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4.3 Risco de intoxicação
O risco de um agroquímico causar intoxicação no aplicador está relacionado 

não só com a toxicidade do produto mas também com a exposição ao 

produto, ou seja, depende de quanto essa pessoa entrou em contato direto 

com o agroquímico, conforme podemos visualizar na Figura 4.3.

Risco = toxicidade do produto x exposição do aplicador

RISCO TOXICIDADE EXPOSIÇÃO

Alto Alta Alta

Alto Baixa Alta

Baixo Alta Baixa

Baixo Baixa Baixa

Figura 4.3: Risco de intoxicação por defensivos agrícolas.
Fonte: Autoria Própria (2012).

Após observarmos a Figura 4.3, pudemos perceber que pesticida pode ser 

tóxico, principalmente se a exposição ao produto químico for alta. Sabendo-se que 

não é possível ao usuário alterar a toxicidade do produto, a única maneira concreta 

de reduzir os riscos é mediante a diminuição da exposição do aplicador.

Vamos aprender quais as principais vias de exposição de um pesticida?

Figura 4.4: Principais vias de exposição aos defensivos agrícolas.
Fonte: <http://www.soagro.com.br/arquivos/pdf/manual-uso-correto-epis.pdf>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Inalatória�nariz

Ocular�Olhos Dérmica�Pele

Oral�Boca
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Classifi que as vias de intoxicação que podemos encontrar nas seguintes 

condições de trabalho:

Descrição Via de Intoxicação

Trabalhador deixar de utilizar o EPI respirador

Respingos de defensivos no olho durante o preparo da calda

Trabalhador colocar cigarro no boca com a luva contaminada

Trabalhador exposto a névoa/deriva de defensivo na pele

Para reduzir a exposição do aplicador ao pesticida, o trabalhador deve manusear 

esses produtos com o máximo de cuidado, usar equipamentos de aplicação 

bem calibrados e em bom estado de conservação, além de utilizar os Equi-

pamentos de Proteção Individual (EPI) adequados, assunto da próxima aula.

Outro ponto importante é o controle da deriva, que pode ser defi nido como o 

deslocamento da calda de produtos fi tossanitários para fora do alvo desejado. 

Esse fenômeno pode se dar pela ação do vento, escorrimentos ou mesmo 

volatilização do diluente e do produto. Ela é uma das principais causas da 

contaminação do aplicador, do ambiente e de insucessos nas aplicações.

O controle da deriva é dever de todo agricultor visto que, além de representar 

uma fonte considerável de prejuízos, é a responsável pela contaminação do 

trabalhador e do ambiente.

Para se fazer um controle efetivo, no entanto, é necessário conhecer alguns 

dos princípios básicos da Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários. 

Nesse processo, vários são os fatores não controláveis, mas também vários são 

aqueles passíveis de serem adequados para que as perdas situem-se dentro de 

um mínimo aceitável, não interferindo na efi ciência dos produtos utilizados.
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Para saber mais sobre deriva 
e como controlá-la, consulte o 

endereço eletrônico <http://
www.ebah.com.br/content/

ABAAAfLHsAE/apostila-
completa?part=4>.

Para saber mais sobre a 
utilização correta e segura de 
defensivos agrícolas, consulte 

o endereço eletrônico <http://
www.usinasantaadelia.

com.br/Agricola/
BoasPraticasAgricolas/

ManualBoasPraticasAgricolas.
pdf>.

Defensivos agrícolase-Tec Brasil 66

Figura 4.5: Demonstração da aplicação de defensivo sobre uma planta.
Fonte: ANDEF (2004).

Vento

Evaporação

Vento

E os riscos ambientais? Existem?

Existem sim, e são de extrema importância. Por conseguinte, é nossa respon-

sabilidade, técnicos da área, utilizar da melhor forma possível os defensivos 

agrícolas e evitar assim contaminação ambiental. Não queremos nossos solos 

e lençóis freáticos contaminados, não é?

É importante que entendamos que a aplicação de um produto fi tossanitário 

deve ser planejada de modo a evitar desperdícios e sobras. Para isso, é impor-

tante calcular a dose a ser aplicada em função da área a ser tratada.
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Figura 4.5: Mata ciliar em perfeito estado.
Fonte: <http://guajuvira123.fi les.wordpress.com/2010/04/mata_ciliar1.jpg?w=1000&h=>. Acesso em: 4 abr. 2014.

O que fazer, então, com a sobra da calda no tanque do pulverizador? Quando isso 

acontecer, o pequeno volume de calda que sobrar no tanque do pulverizador deve 

ser diluído em água e aplicado nas bordaduras da área tratada ou nos carreadores.

E se o produto que estiver sendo aplicado for um herbicida? Nesse caso, o 

repasse em áreas tratadas poderá causar fi totoxicidade e, portanto, deve ser 

evitado. Deve-se, então, diluir o restante da calda em água e aplicar nos 

carreadores da lavoura.

Vamos aprender, na próxima aula, sobre os equipamentos utilizados para 

aplicação de defensivos?

Lembre-se!

Nunca jogue sobras ou restos de defensivos em rios, lagos ou demais coleções 

de água.

E cuidado ao captar/abastecer o tanque do pulverizador. Capte água somente 

em local apropriado para evitar acidentes e, como consequência, contaminar 

o ambiente!!
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Resumo

Nesta aula você estudou os aspectos toxicológicos e ambientais relacionados 

com os defensivos agrícolas. Teve a oportunidade de aprender, com mais 

detalhes, que a toxidade dos defensivos agrícolas é defi nida em função da 

capacidade potencial da substância causar efeito adverso à saúde. Na prática, 

você viu que o risco de um defensivo agrícola causar intoxicação no aplicador 

está relacionado com a toxicidade e a exposição ao produto. Nesse sentido, 

você aprendeu que existem várias vias de intoxicação sendo as principais, via 

oral, respiratória, ocular e dérmica, e que o uso de defensivos agrícolas deve 

ser planejado tecnicamente de modo a evitar a contaminação ambiental, em 

especial no que se refere ao solo e aos recursos hídricos. Para isso, é indispensável 

que nas aplicações de defensivos agrícolas sejam respeitadas as dosagens e os 

índices de controle, a fi m de evitar possíveis desequilíbrios ambientais.

Atividade de Aprendizagem

Vamos revisar nossa quarta aula fazendo as atividades a seguir:

1. O que signifi ca DL 50?

2. Quais cuidados devemos ter ao utilizar um agrotóxico em relação à 

contaminação da água?

3. Preencha o quadro abaixo:

Bom Trabalho!  

Classe Toxicológica

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Descrição
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Aula 5 –  Equipamentos de proteção individual 
e pulverização do café 

Objetivos

Verifi car a importância do uso de um EPI.

Conhecer as partes que compõem um EPI.

Identifi car os principais equipamentos agrícolas utilizados na aplicação 

de pesticidas em café.

5.1 Equipamento de Proteção Individual (EPI)
A função básica de um EPI é proteger o aplicador do produto tóxico, mi-

nimizando os riscos de intoxicação decorrentes da sua exposição durante o 

manuseio ou a aplicação de produtos fi tossanitários.

É importante aprendermos que o uso de EPI é uma exigência da legislação 

trabalhista brasileira e que o não cumprimento pode acarretar em ações de 

responsabilidade cível e penal, além de multas aos infratores.

Todo EPI deve possuir o CA – Certifi cado de Aprovação – emitido pelo Minis-

tério do Trabalho.

A legislação trabalhista prevê que é obrigação do empregador: fornecer os EPIs 

adequados ao trabalhador instruí-lo e treiná-lo quanto ao uso do EPIs, bem 

como fi scalizar e exigir o seu uso, além de repor os EPI danifi cados.

Figura 5.1: Empregador  entregando um kit EPI ao empregado.
Fonte: <http://www.soagro.com.br/arquivos/pdf/manual-uso-correto-epis.pdf>.  Acesso em: 7 abr. 2014.
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A legislação trabalhista também prevê que é obrigação do empregado usar e 

conservar os EPI. Caso não queira utilizar, o empregado está sujeito a sanções 

trabalhistas podendo até ser demitido por justa causa.

Dentre os principais componentes dos EPI estão:

Luvas impermeáveis: um dos equipamentos de proteção mais importantes, 

pois protegem as partes do corpo com maior risco de exposição: as mãos. No 

geral, recomenda-se a utilização de luvas de borracha nitrílica ou neoprene, 

as quais são impermeáveis aos solventes orgânicos.

Figura 5.2: Luvas.
Fonte: <http://grupoconfi anca.com/imagens_v2/epis/img03_a.jpg>.

Respiradores ou máscaras: Os respiradores têm o objetivo de evitar o contato com o 

produto através das vias respiratórias. Existem basicamente 2 tipos de respiradores:

Sem manutenção: chamados de descartáveis, que possuem uma vida útil 

relativamente curta e recebem a sigla PFF (Peça Facial Filtrante);

Figura 5.3: Máscara ou respiradores.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-3.jpg>. Acesso em: 7 abr. 2014.
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Respiradores de baixa manutenção: possuem fi ltros especiais para reposição, 

normalmente mais duráveis.

Figura 5.4: Máscara ou respiradores.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-2.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Os respiradores são equipamentos importantes, mas que podem ser dispensados 

em algumas situações, como em pulverização com tratores equipados com 

cabines climatizadas, devendo ser recolocado no momento do preparo da calda 

e abastecimento do produto.

Importante: no uso de tratores com cabines climatizadas, estas não devem 

recolher o ar externo, pois podem trazer partículas de defensivos para dentro 

do ambiente climatizado.

Quanto aos respiradores, devem estar sempre limpos e higienizados, pois se 

usados de forma inadequada transformam-se em fonte de contaminação. 

Antes do uso de qualquer tipo de respirador, o usuário deve estar barbeado, 

além de realizar um teste de ajuste de vedação, para evitar falha na selagem. 

Quando estiverem saturados, os fi ltros devem ser substituídos ou descartados.

Viseira facial: protege os olhos e o rosto contra respingos durante o manuseio e 

a aplicação. Deve proporcionar conforto ao usuário e permitir o uso simultâneo 

do respirador, quando for necessário.

Existem algumas recomendações de uso de óculos de segurança para proteção 

dos olhos. A substituição dos óculos pela viseira protege não somente os olhos 

do aplicador mas também o rosto.
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Figura 5.5: Viseira facial.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-4.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Jaleco e calça hidrorrepelentes: São confeccionados em tecido de algodão 

tratado para se tornarem hidrorrepelentes, são apropriados para proteger o 

corpo dos respingos do produto formulado, mas ressalta-se que não foram 

projetados para conter exposições extremamente acentuadas ou jatos dirigidos. 

Por isso, é fundamental que jatos não sejam dirigidos propositadamente à 

vestimenta e que o trabalhador mantenha-se limpo durante a aplicação.

Os tecidos de algodão com tratamento hidrorrepelente evitam a passagem do 

produto tóxico para o interior da roupa sem impedir a transpiração, tornando 

o equipamento confortável.

Existem modelos distintos, mas em medidas, essas vestimentas podem resistir 

a até 33 lavagens, se manuseadas de forma correta. Quanto à cor dos tecidos, 

devem ser preferencialmente claros, para reduzir a absorção de calor; bem 

como de fácil lavagem, para permitir a sua reutilização.

Figura 5.6: Jaleco e calça hidrorrepelentes.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-5.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.
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Há calças com reforço adicional nas pernas, que podem ser usadas nas aplicações 

onde exista alta exposição do aplicador à calda do produto (pulverização com 

equipamento manual, por exemplo).

Jaleco e calça em não tecido: são vestimentas de segurança confeccionadas 

com material hidrorrepelente.

Existem vários tipos, a diferença entre eles se dá pelo nível de proteção que 

oferecem. Além da hidrorrepelência, oferecem impermeabilidade e maior 

resistência mecânica às névoas e às partículas sólidas.

Além disso, o uso de roupas de algodão por baixo da vestimenta melhora sua 

performance, com maior absorção do suor, melhorando assim o conforto do 

trabalhador com relação ao calor. Esse tipo de EPI tem durabilidade limitada e 

não deve ser utilizado quando danifi cado.

Figura 5.7: Jaleco e calça em não tecido.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-6.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.
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Figura 5.8: Jaleco com touca.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-8.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Boné árabe: confeccionado em tecido de algodão tratado para tornar-se 

hidrorrepelente. Protege o couro cabeludo e o pescoço de respingos e do sol.

Figura 5.9: Boné árabe.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-7.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Botas: devem ser impermeáveis, preferencialmente de cano alto e resistentes 

a solventes orgânicos, por exemplo, de PVC.

Figura 5.10: Botas de PVC.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-10.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Capuz ou touca: peça integrante de jalecos ou macacões. Substituem o boné 

árabe na proteção do couro cabeludo e pescoço.
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Para saber mais sobre como 
utilizar Equipamentos de 
Proteção Individual, consulte 
o endereço eletrônico 
<http://www.abrapa.com.
br/biblioteca/Documents/
sustentabilidade/PSOAL/
Cartilhas-PSOAL/Cartilha%20
Equipamento%20de%20
Prote%C3%A7%C3%A3o%20
Individual%20-%20EPI.pdf>.
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Figura 5.11: Avental.
Fonte: <http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/aquisicao-EPI/aquisicao-epi-9.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Agora que já conhecemos o que é um EPI e as partes que o compõe, vamos 

conhecer os equipamentos agrícolas utilizados na aplicação de defensivos em 

plantas de café.

Responda aos seguintes questionamentos:

1. O que signifi ca a sigla EPI?

2. Qual a importância dos EPIs para a aplicação de defensivos agrícolas?

3. Pesquise e responda o que signifi ca hidrorrepelência?

5.2 Equipamentos utilizados para 
pulverização no cafeeiro
Você tem ideia de quais fatores infl uenciam no processo de escolha do equi-

pamento? Vamos entender um pouco sobre isso.

A escolha correta do equipamento deve ser baseada nas condições em que a 

cultura se encontra (idade, porte da planta), tamanho da área, espaçamento 

de plantio, topografi a, distância do ponto de reabastecimento, dentre outros 

fatores. De modo geral, a escolha do equipamento deve proporcionar o máximo 

rendimento com um menor custo.

Avental: Produzido com material resistente a solventes orgânicos (de PVC, 

bagum, tecido emborrachado), aumenta a proteção do aplicador durante a 

preparação da calda.
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Nesse sentido, existem no mercado diversos tipos de equipamentos agrícolas, 

a seguir vamos conhecer os mais utilizados em café.

Pulverizador costal manual: recomendado para plantas novas, com pequena 

massa foliar ou espaçamentos livres entre si e áreas muito declivosas. Muito 

utilizado em jatos dirigidos.

Figura 5.12: Pulverizador costal. 
Fonte: (a) <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAA2UEAE-7.jpg>; (b) <http://www.ikedaono.com.br/
imagens/128/1215696652S10.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Pulverizador costal motorizado: proporciona maior conforto ao aplicador, uma 

vez que o jato é acionado mecanicamente.

Figura 5.13: Identifi cação dos componentes de um pulverizador costal motorizado.
Fonte: (a) <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAA2UEAE-8.jpg>; (b) <http://4.bp.blogspot.com/-PEms1-VIOUM/
TZ3x0W0d4JI/AAAAAAAAM7E/EfSgdkJ4KF0/s1600/pl-50.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

a b

a b
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Figura 5.14:  Aplicação de defensivo agrícola em lavoura de
café com pulverizar de barras.

Fonte: <http://br.viarural.com/agricultura/pulverizacao-acessorios/jacto/barras-tres-pontos/barras-ph-400-sa-ca-01-red.jpg>. 
Acesso em: 7 abr. 2014.

Pulverizador tratorizado com mangueira e pistola de pulverização: recomendado 

de acordo com a disponibilidade do equipamento e as condições locais, como 

terrenos declivosos, áreas adensadas e plantas novas.

Figura 5.15:  Demonstração da aplicação de defensivo agrícola utilizando Pulverizador 
tratorizado com mangueira e pistola de pulverização.

Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAASYUAF-23.png>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Aplicador tratorizado de barras: pode ser utilizado para aplicação de herbicidas 

em áreas não declivosas e em cultivos não adensados, em que o espaçamento 

entre as linhas permita a passagem da barra de pulverização.
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Para saber mais sobre a 
aplicação de defensivos 

agrícolas, consulte o endereço 
eletrônico <http://www.
ebah.com.br/aplicacao-

de-defensivos-agricolas-
pdf-a31174.html>.

Para saber como regular os 
equipamentos de pulverização 

citados acima, consulte o 
endereço eletrônico <http://

www.ebah.com.br/manual-de-
tecnologia-de-aplicacao-de-

agrotoxicos-pdf-a18821.html>.

Para saber mais sobre aviação 
agrícola, consulte o endereço 

eletrônico <http://www.ebah.
com.br/aviacao-agricola-

pdf-a15433.html>.
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Turbopulverizador: esse tipo de equipamento, em comparação com um pul-

verizador convencional, apresenta a diferença de que os bicos são colocados 

em uma barra vertical em frente a uma forte corrente de vento gerada por um 

ventilador possante, situado no próprio equipamento e acionado pela tomada 

de força ou um motor auxiliar.

Esse jato de ar direciona e auxilia o impacto das gotas produzidas por bicos 

hidráulicos, facilitando sua utilização em plantações com copas grandes e 

densas como as do café.

Os turbopulverizadores são recomendados para plantas de café de maior porte, 

em linha contínua e grandes extensões de área.

Figura 5.16: Identifi cação dos componentes de um turbopulverizador.
Fonte: <http://www.cnpma.embrapa.br/eventos/2011/pimopicgoiaba/palestras/20111108/aplicacao_defensivos.pdf>.  
Acesso em: 7 abr. 2014.

Figura 5.17: Turbopulverizador.
Fonte: <http://www.novoselica-rda.cv.ua/uploads/posts/2012-07/1341997024_images.jpeg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.
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Figura 5.18: Pulverização aérea.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-RFcLS4nmihU/UEUBgvP591I/AAAAAAAAAJY/4h1Xao9_HIM/s400/defensivos_abre.jpg>. 
Acesso em: 7 abr. 2014.

Resumo

Nesta aula, você conheceu os equipamentos utilizados para aplicação de 

defensivos agrícolas, bem como os Equipamentos de Proteção Individual, 

conhecidos como EPIs. Você teve a oportunidade de aprender que a função do EPI 

é proteger o trabalhador do produto tóxico, minimizando os riscos de intoxicação 

decorrentes da sua exposição durante todas as etapas de contato com o defensivo 

agrícola e que todo empregador deve fornecer, instruir, treinar, e fi scalizar o uso 

de EPIs, de acordo com a legislação trabalhista. Nesse sentido, você viu que os 

principais componentes do EPI são as luvas impermeáveis, os respiradores, a viseira 

facial/óculos, o jaleco e a calça hidrorrepelente, o boné árabe, o avental e as botas 

de PVC. Por fi m, você aprendeu que dentre os principais equipamentos utilizados 

na cafeicultura para aplicação de defensivos agrícolas temos o pulverizador costal 

manual, pulverizador costal motorizado, pulverizador tratorizado com mangueira 

e pistola de pulverização e turbopulverizador.

Pulverização aérea: utilizado em qualquer tipo de área desde que a região 

possua empresas especializadas nesse tipo de aplicação.
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Atividade de Aprendizagem

Vamos revisar nossa quinta Aula fazendo as atividades abaixo:

1. Cite os itens que constituem o EPI para um aplicador de defensivos agrícolas 

que utilize uma bomba costal.

2. Cite 3 equipamentos existentes para a aplicação de defensivos agrícolas.

3. Quais critérios devem ser observados na escolha correta dos equipamentos 

de aplicação de defensivos agrícolas? 
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No Brasil, os agrotóxicos e afi ns 
só podem ser comercializados 
diretamente com o usuário 
mediante a apresentação do 
receituário agronômico, sendo sua 
utilização recomendada somente 
por um técnico habilitado que 
oriente a sua aplicação.
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Aula 6 –  Receituário Agronômico e descarte 
de embalagens vazias 

Objetivos

Aplicar os conhecimentos já estudados sobre defensivos agrícolas 

utilizando um receituário agronômico.

Conhecer os números de descarte de embalagens no Brasil.

Identifi car os tipos de embalagens e os procedimentos para o descarte 

correto de embalagens vazias de defensivos.

6.1 Receituário agronômico
Criado pela Lei 7802 de 11/07/89 e regulamentado pelo Decreto 98.816 de 

11/01/90, o Receituário Agronômico é, antes de tudo, um instrumento de 

valorização profi ssional, pois por meio dele pode-se e deve-se racionalizar o 

uso de produtos fi tossanitários, preservando o meio ambiente.

Desse modo, receituário agronômico é a prescrição e orientação técnica para 

utilização de agrotóxicos ou afi ns, por profi ssional legalmente habilitado (ZAM-

BOLIM; ZUPPI; SANTIAGO, 2008).

Nessa perspectiva, somente os engenheiros agrônomos e fl orestais, nas res-

pectivas áreas de competência, estão autorizados a emitir o receituário. Por 

sua vez, os técnicos agrícolas podem assumir a responsabilidade técnica de 

aplicação, desde que o façam sob a supervisão de um engenheiro agrônomo 

ou fl orestal (Resolução CONFEA 344 de 27/07/90).

Resumidamente, podemos citar 4 conceitos fundamentais do Receituário 

Agronômico:

a) Busca da origem do problema fi tossanitário com o objetivo de solucioná-lo 

com o máximo de efi ciência e o mínimo de insumos;
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b) exige do técnico (engenheiro agrônomo e fl orestal) conhecimento profi ssional 

para que se possam realmente atingir os objetivos a que se propõe;

c) impõe e assume toda a responsabilidade profi ssional, em toda a sua am-

plitude, mediante seu documento base: a receita agronômica;

d) é antes de tudo uma metodologia de trabalho a ser seguida por quem 

atua na área fi tossanitária (MORAES, 2010).

Figura 6.1: Defensivo agrícola e receituário agronômico.
Fonte: <http://www.fenatracoop.com.br/site/wp-content/uploads/2009/03//AGROT%C3%93XICO.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Na propriedade, o profi ssional deverá observar todos os detalhes referidos na 

fi cha técnica, procurando constatar, por exame direto, o problema em questão. 

É importante observar, principalmente, seis aspectos (MORAES, 2010):

1. O diagnóstico deverá ser por cultura, podendo estar relacionado com 

mais de um agente causal

2. Observar se as perdas estão acima do nível de dano econômico

3. Verifi car os equipamentos de aplicação de produtos fi tossanitários dispo-

níveis na propriedade

4. Verifi car os EPIs

5. Observar o local de descarte de embalagens

6. Observar o local reservado para o banho do aplicador, lavagem de EPI e 

equipamento de aplicação.
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Para saber mais sobre como 
utilizar um Receituário 
Agronômico, consulte o 
endereço eletrônico <http://
www.den.ufl a.br/siteantigo/
Professores/Jair/ApostilaRA-
Sanexos.PDF>.

CREA/MG – Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 

 
Av. Álvares Cabral, 1600, CEP 30170-001, Belo Horizonte, 

MG, Tel. (031) 299-8700 Fax (031) 299-8720 

Receita Agronômica 
(1a VIA – USUÁRIO) 

Receita Agronômica No 635504 Vinculada à ART No 
CONTRATANTE USUÁRIO 

NOME: Cristiane Fortes Gris CPF/CGC: 000.111.222 - 22 
PROPRIEDADE: IFSULDEMINAS CULTURA: Café ÁREA: 20 ha 

ENDEREÇO COMPLETO (AV., RUA, BAIRRO, CIDADE, 
ESTADO) 

IFSULDEMINAS, Bairro Morro Preto, Muzambinho (MG) 

CEP: 78900-000 

Diagnóstico: Ferrugem (Hemileia vastatrix) e cercospora (Cercospora coffeicola), acima do 
nível de controle. 
Aquisição: 25 litros de Ópera (triazol+estrobirulina), fungicida sistêmico, suspo-emulsão 
(SE), intervalo de segurança: 45 dias, classe toxicológica II. 
Recomendações: a) aplicar o fungicida Ópera na dosagem de 1,5 litros/ha, gastando-se 
250 litros de calda/ha. Usar bicos cônicos. 

b) misturar o fungicida à água e adicionar adjuvante na dose de 0,5 a 1,0 
% v/v. 
LOCAL E DATA: Muzambinho (MG), 30 de Maio de 2013 

___________________________________ 
ASSINATURA DO ENGENHEIRO 

CARIMBO COM NOME, No DO CREA E CPF 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO USUÁRIO 

1 – Precauções de uso, cuidados com o meio ambiente e equipamentos de proteção 
individual, tríplice lavagem, destino de embalagens constam no verso da 1a via desta 
receita. 
2 – Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula 
ou o rótulo do agrotóxico. 
3 – A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções 
penais previstas em Lei (Lei 7.802) – art. 14 e 15 e Decreto Federal 98.816/90 – art. 72) e 
legislação estadual pertinente. 
4 – Guarde esta via até a aplicação total do produto, para efeito de fiscalização do IMA. 
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Podem ocorrer, mesmo com profi ssionais mais experientes, dúvidas quanto à 

identifi cação correta do agente causal ou patógeno. Nesse caso, recomenda-se 

a coleta da parte aérea e/ou do sistema radicular de algumas plantas de café 

atacadas. Esse material deverá ser embalado em sacos plásticos, que devem ser 

etiquetados e enviados a especialistas. Na região Sul de Minas Gerais, pode-se 

enviar o material (pelo correio ou pessoalmente) para a Clínica Fitossanitária da 

UFLA, a qual emitirá um laudo com a identifi cação do patógeno.

Vamos agora conhecer um Receituário Agronômico.

Nas Figuras 6.2 e 6.3 vamos conhecer um exemplo para café de Receituário preen-

chido, modelo CREA-MG (1a via – usuário) e um modelo CREA-MG (5a via – IMA).

Figura 6.2: Receita agronômica preenchida, modelo CREA-MG (1a via – usuário).
Fonte: CREA-MG (2013).
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CREA/MG – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Minas Gerais 

 
Av. Álvares Cabral, 1600, CEP 30170-001, Belo Horizonte, MG, Tel. (031) 

299-8700 Fax (031) 299-8720 

Receita 
Agronômica 
(5a VIA - IMA) 

Receita Agronômica No 635504 Vinculada à ART No 
CONTRATANTE USUÁRIO 

NOME: Cristiane Fortes Gris CPF/CGC: 000.111.222 - 22 
PROPRIEDADE: IFSULDEMINAS CULTURA: Café ÁREA: 20 ha 

ENDEREÇO COMPLETO (AV., RUA, BAIRRO, CIDADE, ESTADO) 
IFSULDEMINAS, Bairro Morro Preto, Muzambinho (MG) 

CEP: 78900-000 

GAP – Guia de Aquisição de Produtos 
 
 

= 25 litros de ÓPERA = 
 

LOCAL E DATA: Muzambinho (MG), 30 de Maio de 2013 
_______________________________________ 

ASSINATURA DO ENGENHEIRO 
CARIMBO COM NOME, No DO CREA E CPF 
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Figura 6.3: Receita agronômica preenchida, modelo CREA-MG (5a via – IMA).
Fonte: CREA-MG (2013).

OBS: Na GAP devem constar apenas dos nomes comerciais dos produtos e 

suas quantidades.

1. O que é um receituário agronômico e qual sua importância?

2. Os defensivos agrícolas podem ser comercializados sem receituários 

agronômicos?

6.2 Descarte de embalagens vazias
Como já aprendemos nas aulas anteriores, defensivos agrícolas são produtos 

químicos que ajudam a controlar pragas, plantas daninhas e doenças das 

plantas, e podem causar danos à saúde das pessoas, dos animais e do meio 

ambiente, quando utilizados de forma errada. E é por esse motivo que vamos 

conversar um pouco sobre o destino fi nal de embalagens vazias, que se feito 

de forma errada, pode ser tornar fonte de contaminação e intoxicação.

Segundo dados do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 

(INPEV), de janeiro a setembro de 2012, cerca de 28,6 mil toneladas de em-

balagens vazias de defensivos agrícolas foram encaminhadas ao destino fi nal 

ambientalmente correto – reciclagem ou incineração – no Brasil. Para termos 

uma ideia, o volume é 4,8% maior em relação ao mesmo período de 2011, 

quando foram processadas 27,3 mil toneladas.
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O sucesso do programa de destinação fi nal de embalagens vazias brasileiro, 

Campo Limpo, é resultado das ações conjuntas que envolvem agricultores, 

poder público (federal, estaduais e municipais), os 77 fabricantes de defensivos 

agrícolas associados ao inpEV e os mais de 2.900 distribuidores e cooperativas 

que participam do programa em 23 Estados.

Abaixo seguem os dados de descarte de embalagens dos diversos estados do 

Brasil, incluindo Minas Gerais.

O principal motivo para dar destinação fi nal correta para as embalagens vazias 

de agrotóxicos é diminuir os riscos à saúde das pessoas e de contaminação do 

meio ambiente.

Tabela 6.1:  Comparativo de embalagens destinadas – Jan a Set 2011 x 2012.

Estado 2011 (t) 2012 (t) Comparativo %

Alagoas 16,77 169,78 912,4

Pará 50,37 121,47 141,1

Tocantins 100,06 209,04 108,9

Rio Grande do Norte 24,97 35,59 42,5

Rondônia 106,67 135,89 27,4

Piauí 217,08 270,92 24,8

Pernambuco 138,57 170,61 23,1

Espírito Santo 147,38 168,82 14,5

São Paulo 3.099,78 3.477,49 12,2

Minas Gerais 2.204,49 2.456,77 11,4

Rio Grande do Sul 2.518,86 2.662,61 5,7

Santa Catarina 396,59 418,32 5,5

Paraná 3.509,49 3.641,48 3,8

Goiás 2.931,17 2.983,51 1,8

Outros 11.874,26 11.729,64 (1,2)

Brasil 27.336,54 28.651,98 4,8

Fonte: Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV)
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Para aprendermos como proceder para o correto descarte das embalagens, 

devemos antes conhecer os tipos de embalagens comercializadas, que podem 

ser rígidas ou fl exíveis:

• Embalagens Rígidas: Metálicas, plásticas e de vidros.

• Embalagens Flexíveis: Sacos plásticos, sacos de papel, cartuchos de cartolina 

e caixas coletivas de papelão.

O agricultor deve preparar as embalagens vazias para devolvê-las nas unidades 

de recebimento, considerando que cada tipo de embalagem deve receber 

tratamento diferente.

Descarte de embalagens laváveis

As embalagens rígidas (metálicas, plásticas e de vidro) – que acondicionaram 

formulações líquidas de produtos fi tossanitários miscíveis ou dispersíveis em 

água – podem e devem ser submetidas à tríplice lavagem, isto é, enxaguadas 

internamente três vezes, logo após o esvaziamento da embalagem, e as águas 

da lavagem lançadas no tanque do pulverizador.

A tríplice lavagem das embalagens é um procedimento indispensável após o 

uso completo do produto, pois, além de evitar o desperdício dessa substância, 

a remoção de resíduos no interior da embalagem torna-se mais fácil no 

momento logo após a sua utilização, evitando-se assim a aderência do produto 

na parede da embalagem.

Figura 6.4: Lavagem de embalagens.
Fonte: <http://74.220.207.63/~agrosoft/agroarquivos/1264028541.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.
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Vamos aprender como fazê-la?

1. Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no 

tanque do pulverizador.

2. Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume.

3. Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos.

4. Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador.

5. Faça essa operação 3 vezes.

6. Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Figura 6.5: Tríplice lavagem.
Fonte: <http://defagro.com.br/images/clipboard.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

O que é e qual a importância da tríplice lavagem?

Descarte de embalagens não laváveis:

Embalagens fl exíveis: esvaziar completamente na ocasião do uso e depois guar-

dar dentro de uma embalagem de resgate devidamente fechada e identifi cada. 

A embalagem de resgate deverá ser adquirida no revendedor.

Embalagens rígidas: esvaziar completamente na ocasião do uso, tampar a 

embalagem e acondicionar, de preferência, na própria caixa de embarque. 

Armazenar em local apropriado até o momento da devolução.
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Para saber mais sobre 
armazenamento, manuseio e 

descarte de embalagens, consulte 
o endereço eletrônico <http://
www.abrapa.com.br/jornais/ 

979251865891093.pdf>.
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Embalagens secundárias: armazenar separadamente das embalagens conta-

minadas. Utilizar para acompanhamento das embalagens lavadas que serão 

encaminhadas para as unidades de recebimento.

Figura 6.6: Descarte correto de embalagens fl exíveis.
Fonte: <http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/embfp.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

E a devolução dessas embalagens? Como fazer?

Quando devolver: as embalagens vazias devem ser devolvidas junto com as 

suas tampas, após o término da safra, quando o agricultor reunir uma quan-

tidade que justifi que o transporte.

Figura 6.7: Transporte correto de embalagens de defensivos agrícolas.
Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAA19oAA-2.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Onde devolver: o agricultor deve devolver as embalagens vazias na unidade de 

recebimento licenciada mais próxima da sua propriedade. O endereço da uni-

dade de recebimento de embalagens vazias será informado pelo revendedor.

Observe a fi gura 6.8, a seguir, que trata do esquema das etapas desse processo.
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Para saber mais sobre manuseio 
correto e seguro de produtos 
fi tossanitários, consulte o 
endereço eletrônico <http://
www.andef.com.br/manuais/
arquivos/ManualUCS.pdf>.

Transporte a granel para

a Unidade Central de 

recebimentos

Unidade de recebimento das embalagens
1 2 3

Revendedor

Lavável Não LavávelNão contaminada
Agricultor

Lavável Não LavávelNão contaminada
Agricultor

Não lavar

e-Tec BrasilAula 6 –  Receituário Agronômico e descarte de embalagens vazias 89

Figura 6.8: Armazenamento de embalagens de defensivos agrícolas. 
Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/agrotoxicos/imagens/armazenamento-5.jpg>.  Acesso em: 7 abr. 2014.

Figura 6.9:  Esquema representativo das etapas do processo de 
devolução de embalagens de defensivos agrícolas.

Fonte: <www.andef.com.br>.  Acesso em: 7 abr. 2014.
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Resumo

Nesta sexta e última aula você conheceu a importância do uso do receituário 

agronômico e como deve ser realizado o descarte de embalagens vazias de 

defensivos agrícolas. Você viu que o receituário agronômico é a prescrição 

e orientação técnica para utilização de agrotóxicos ou afi ns, por profi ssional 

legalmente habilitado. Teve a oportunidade de aprender que os defensivos agrícolas 

e afi ns só podem ser comercializados diretamente com o usuário mediante a 

apresentação desse documento, sendo sua utilização recomendada somente por 

um técnico habilitado que oriente a sua aplicação. Nesse sentido, todo receituário 

deve conter informações essenciais como diagnóstico do problema, fi nalidade de 

uso, dose a ser aplicada, quantidade de produto comercial a ser adquiridos, bem 

como EPIs adequados. Por fi m, viu que toda embalagem de defensivo agrícola 

deve possuir destinação fi nal adequada, sendo seu principal objetivo diminuir os 

riscos à saúde das pessoas e de contaminação do meio ambiente.

Atividade de Aprendizagem

Vamos revisar nossa sexta aula fazendo as atividades abaixo:

Resolva:

1. Qual a importância da ART?

2. Quais são os 6 aspectos que devem ser observados pelo profi ssional para 

a elaboração da ART?

3. O que é o descarte de embalagem e quando deve ocorrer?

4. Quais são os tipos de embalagens comercializadas?

Bom  Trabalho!
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