
I WORKSHOP DE MANIPULAÇÃO,
ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO

SUSTENTÁVEL DE EMBALAGENS DE
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19 de fevereiro de 2020



I Workshop de Manipulação, Armazenamento
e Destinação Sustentável de Embalagens de

Agrotóxicos
 
Local: Auditório Professor Roland Vencovsky -Escola de Agronomia - Câmpus
Samambaia - Universidade Federal de Goiás
 
Data: 19 de fevereiro de 2020
 
Público Alvo: Técnicos, Professores, Alunos do Curso de Agronomia e
Profissionais que atuam com manipulação e armazenamento de embalagens
de agrotóxicos na UFG e na COMURG.
 
Apresentação: Segundo a legislação vigente, agrotóxicos são produtos e
agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados nos setores de
produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas,
pastagens, proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros
ecossistemas. O agrotóxico visa alterar a composição da flora ou da fauna, a
fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos.
Também são considerados agrotóxicos as substâncias e produtos empregados
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. O
manejo correto dos produtos utilizados deve adotar uma visão global, com o
armazenamento, manipulação e destinação correta de resíduos e
embalagens. Desta maneira este I Workshop tem como objetivo capacitar a
mão de obra rural e de parques e jardins à armazenar, manipular e descartar
corretamente os agrotóxicos e seus resíduos.
 
METODOLOGIA: Durante o curso são realizados trabalhos e dinâmicas em grupos
com aplicações práticas utilizando técnicas modernas de apresentação na parte
teórica e de debates e defesa de soluções na parte prática através de exercícios de
dinâmica de grupo na análise de casos reais. 
 

Programação
 
07:00h às 07:10h: Inscrições 
7:10h às 7:20h: Solenidade de Abertura  
Diretor de Meio Ambiente - José Maurício Ogata
Secretário da SEINFRA -Marco Antônio  Oliveira
 



7:20h às 8:10h: Temática I - COMO MANIPULAR AGROTÓXICOS COM SEGURANÇA
 
Conferencista: Acilamar Vilela - Engenheira Agrônoma - Coordenadora de operações
do INPEV-(Instituto Nacional de Processamento de Embalagem Vazia) em Goiás -
Distrito Federal e Tocantins.
 
Objetivo: atender as exigências dos órgãos de governo que fazem o registro dos
agrotóxicos (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Anvisa e Ibama) a fim
de evitar danos ambientais, acidentes com a mão-de-obra e comunidade acadêmica,
além de multas ou outras punições do âmbito legal.
 
Conteúdos abordados:
•Uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para preparar a calda e aplicar os
agrotóxicos; Evitar a nuvem de produto;
•Só faça a mistura de agrotóxicos em lugar ventilado e prepare apenas a quantidade
exata a ser aplicada; Não beba ou coma nada enquanto estiver trabalhando com
agrotóxicos; Não manipular agrotóxicos com ferimentos expostos;
•Dar destinação adequada aos restos de produto no tanque;
•Lavar adequadamente o pulverizador e instrumentos utilizados, com cuidado para não
contaminar rios, lagos e mananciais;
•Tomar banho após a aplicação, e lavar as roupas de trabalho e os EPIs
separadamente das demais roupas;  
Respeitar o intervalo de segurança e reentrada no local em que fez aplicação.
 
8:10h às 8:20h: Diálogos com quem executa 
 
8:20h às 9:20h: Temática II – O ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS 
 
Objetivo: atender às leis a nível federal e estadual, a fim de evitar danos ambientais,
acidentes com a mão-de-obra e comunidade acadêmica, além de multas ou outras
punições do âmbito legal.
 
Conteúdos abordados:
•Utilizar local de alvenaria, que não propague chamas, piso cimentado e telhado
resistente, com boa ventilação e iluminação natural;
•O depósito deve ficar num local livre de inundações e separado de fontes de água, de
residências e de instalações para animais (mínimo de 30 metros);
•Não permitindo o acesso de animais e pessoas não autorizadas;
•Ter afixadas placas com símbolos de perigo;
•Não armazenar adubos, combustíveis, materiais de trabalho, alimentos, rações,
medicamentos ou sementes, no mesmo ambiente dos agrotóxicos;
•Quantidades até 100 L ou 100 kg admitem uso de armário exclusivo e trancado, que
não propague chamas, abrigado fora de alojamentos para pessoas ou animais;
•Embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando contato com o piso, e
afastadas das paredes e do teto.



9:20h às 9:30h: Intervalo
9:30h às 10:30h: Temática III - Destinação de Embalagens Vazias de Agrotóxicos
 
Palestrante: Dr.Lucas da Silva Lopes - Responsável pelas Unidades de Recebimento em
Goiânia - AGERPA (Associação Goiânia dos Empresários Revendedores de Produtos
Agropecuários).
 
Objetivo:  Cumprir a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), atuando na logística reversa dos resíduos de agrotóxicos. A fim de
evitar danos ambientais, acidentes com a mão-de-obra e comunidade acadêmica,
além de multas ou outras punições do âmbito legal.
 
Conteúdos abordados:
 
•Lavagem das embalagens rígidas - Tríplice lavagem (enxaguar três vezes);
•Lavagem sob pressão (embalagem encaixada no funil do pulverizador);
•Armazenamento Temporário - embalagens vazias com tampas, rótulos e caixas em
lugar adequado de armazenamento, separadas por tipo, até serem devolvidas na
unidade de recebimento indicada pelo revendedor na nota fiscal do produto,
atendendo o prazo de um ano após a compra.
•Destinação Final - Reciclagem ou Incineração.
 
10:30h às 11:30h: Temática IV - Noções gerais do uso de agrotóxicos em propriedades
rurais
 
Palestrante: Dr. Rodrigo Lousa Baioque 
AGRODEFESA - Agência Goiana de Defesa Agropecuária - Diretoria de Defesa -
Agrotóxico em Propriedades Rurais.
 
11:30h às 11:50h: Temática V - A ÓTICA DA MANUTENÇÃO SUSTENTÁVEL E A
RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Palestrantes:
José Maurício Ogata - Eng. Agrônomo - Diretor de Meio Ambiente/SEINFRA-UFG.
Professor Dr. Emiliano Lôbo de Godoi - Diretor de Extensão/PROEC-UFG.
 
11:30h às 12:00h:  Trabalho em Grupo sobre as Temáticas.

Equipe Organizadora:
Secretário de Infraestrutura – UFG

Marco Antônio Oliveira
Diretoria de Meio Ambiente - SEINFRA/UFG

José Maurício Ogata
José Mariano L.Fonseca
Eric Lúcio S. Rodrigues


