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RESUMO 

O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. A principal atividade que 
realiza o uso intensivo de agrotóxicos é a produção de grãos, notadamente as monoculturas. 
No entanto, na fruticultura, o uso dos pesticidas é também prática constante, ocasionando a 
geração de embalagens vazias de agrotóxicos, resíduos esses considerados perigosos por 
conterem substâncias tóxicas, as quais podem acarretar riscos à saúde dos trabalhadores rurais 
que os manipulam, assim como contaminação do meio ambiente. No estado de Rondônia, o 
município de Presidente Médici destaca-se como maior produtor de maracujá, contribuindo 
com 13,8% da produção do fruto, realizada, basicamente, por agricultores familiares 
concentrados num dos cinco distritos do município. Diante disto, este estudo teve como 
objetivo principal avaliar como os produtores rurais fazem o manejo das embalagens vazias 
de agrotóxicos nas lavouras de maracujá no Distrito Estrela de Rondônia, Presidente Médici 
(RO). Para tal, foi realizado estudo descritivo e levantamento, concretizando a pesquisa em 
campo com a aplicação de formulário que incluiu cinco tópicos: propriedade e proprietário, 
lavoura, uso de agrotóxicos, embalagens vazias e Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI's). O formulário foi preenchido junto com o produtor rural de maracujá através de 
entrevista e teve como foco principal investigar as práticas comuns dos agricultores 
relacionadas ao manejo das embalagens vazias de agrotóxicos geradas na propriedade, desde 
sua geração até sua disposição final. Sendo assim os resultados evidenciaram que 82% dos 
produtores de maracujá pesquisados não realizam a tríplice lavagem das embalagens vazias de 
agrotóxicos, e 74% não tem a prática de furá-las, tal como é recomendado pelos órgãos 
competentes. O acondicionamento das embalagens vazias é realizado majoritariamente em 
sacos naturais ou sintéticos. Ainda que 86% dos agricultores familiares possuem local 
específico para o armazenamento dos resíduos, tais locais encontram-se em desacordo com o 
que a lei exige. O transporte das embalagens é realizado preferencialmente em carros e motos 
até os pontos de recolhimento, desde onde os resíduos são enviados para reciclagem, dando 
adequada destinação final. Percebe-se que a logística reversa das embalagens vazias de 
agrotóxicos acontece na área em estudo e recomenda-se que, para diminuir sua geração, os 
produtores rurais utilizem as dosagens recomendadas para o produto, assim como cobrem dos 
órgãos competentes maior assistência técnica a respeito das suas lavouras; assim como façam 
a transição para o controle biológico, dado que os produtos químicos hoje utilizados estão 
apresentando resistência e diminuindo sua eficiência.  
 
Palavras-chave: Defensivos agrícolas, agroquímicos, fitossanitários, agricultura familiar, 
cultura de maracujá. 
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ABSTRACT 
 
 

Brazil is one of the largest consumers of pesticides in the world. The main activity that 
performs the intensive use of pesticides is the production of grains, notably monocultures. 
However, in fruit growing, the use of pesticides is also a constant practice, resulting in the 
generation of empty pesticide containers, which are considered hazardous because they 
contain toxic substances, which can cause health risks to rural workers who handle them, as 
well as contamination of the environment. In the state of Rondônia, the municipality of 
Presidente Médici stands out as the largest producer of passion fruit, accounting for 13.8% of 
fruit production, basically carried out by family farmers concentrated in one of the five 
districts of the municipality. In view of this, the main objective of this study was to evaluate 
how rural producers handle empty pesticide containers in passion fruit plantations in the 
Estrela District of Rondônia, Presidente Médici (RO). To do so, a descriptive study and 
survey was carried out, and the field research was carried out with the application of a form 
that included five topics: property and owner, farming, use of pesticides, empty containers 
and Personal Protective Equipment (PPE). The form was completed with the rural producer of 
passion fruit through an interview and had as main focus to investigate the common practices 
of the farmers related to the management of the empty containers of pesticides generated in 
the property, from its generation to its final disposal. Thus, the results showed that 82% of the 
passion fruit producers surveyed do not perform the triple washing of empty pesticide 
containers, and 74% do not have the practice of drilling them, as recommended by the 
competent bodies. The packaging of the empty containers is carried out mainly in natural or 
synthetic bags. Although 86% of family farmers have a specific place for the storage of waste, 
such sites are at odds with what the law requires. The transportation of the packages is carried 
out preferably in cars and motorcycles to the collection points, from where the waste is sent 
for recycling, giving adequate final destination. It can be seen that the reverse logistics of 
empty agrochemical packaging takes place in the area under study and it is recommended 
that, in order to reduce their generation, rural producers use the recommended dosages for the 
product, as well as to cover the highest technical assistance of their crops; as well as make the 
transition to biological control, since the chemicals used today are showing resistance and 
decreasing their efficiency. 
 
Keywords: Defensive agricultural, agrochemicals, phytosanitary, family farming passion fruit 
culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é um dos principais meios econômicos de muitos países, inclusive o 

Brasil, gerando para a população renda e empregos. O uso de agrotóxicos vem se 

disseminando como uma tecnologia para, supostamente, garantir melhorias na produção e 

rápida distribuição de alimentos. No entanto, estudos demonstram que o uso dos agrotóxicos 

está alterando as condições do meio ambiente, prejudicando a saúde das pessoas que os 

manipulam assim como a saúde dos consumidores de produtos que contém esse tipo de 

substância.  

O uso de agrotóxicos no Brasil tornou-se intenso a partir das décadas 60 e 70, e 

levando o país a ser um dos principais consumidores mundiais desses produtos. Em 2008, 

2013 e 2019 o Brasil foi e continua sendo o número um do ranking mundial em consumo de 

pesticidas, ao serem considerados números absolutos (IBAMA 2012; MELO, 2019).  Em 

consequência, o uso massivo dos agrotóxicos gera alta quantidade de embalagens vazias de 

agrotóxicos, as quais precisam de um manejo adequado pelos atores da cadeia de consumo, 

pois são consideradas  resíduos perigosos com características tóxicas (ABNT, 2004). 

Para tanto, no final da década de 80, o governo brasileiro e alguns setores da sociedade 

começaram a discutir a respeito da necessidade de uma legislação específica e adequada para 

a destinação das embalagens vazias de agrotóxicos. Assim, em 1989, foi instituída a chamada 

Lei dos Agrotóxicos (Lei n. 7.802 de 11 de Julho de 1989) que dispõe, entre outros, sobre o 

destino final dos resíduos e embalagens de agrotóxicos (BRASIL, 1989),a qual foi pioneira no 

estabelecimento de um sistema de logística reversa para esse setor, representado pelo Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV).Posteriormente, essa lei foi 

alterada através  da Lei Federal n. 9.974 de 2000 (BRASIL, 2000).Importante ressaltar que, 

recentemente, o governo brasileiro liberou 169 agrotóxicos para uso no país (DOU, 2019), 

questão que tem trazido preocupação para os ambientalistas e a sociedade de maneira geral. 

Em consequência, possivelmente, será gerada maior quantidade de embalagens vazias desses 

produtos. 

https://www.inpev.org.br/
https://www.inpev.org.br/
https://www.inpev.org.br/
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Entre os segmentos que utilizam agrotóxicos está a fruticultura. Segundo a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2012), o Brasil, no ano de 2012 

produziu 38,36 milhões de toneladas de frutas; ficando atrás da China (137,06 milhões de 

toneladas) e da Índia (71,07 milhões de toneladas). Desta maneira, a fruticultura possui 

relevância para a economia brasileira, gerando emprego e renda para os pequenos e médios 

produtores (SEBRAE, 2015).  

 Dentre as variadas frutas que são cultivadas no Brasil, destaca-se o maracujá, fruta que 

outorga ao país o título de maior produtor do fruto, produzindo aproximadamente um milhão 

de toneladas anuais, assim como sendo o maior consumidor mundial de maracujá, tendo 

notável relevância econômica e social. No entanto, especialistas relatam que tal produção 

ainda é baixa se comparada com cultivos melhorados geneticamente (EMBRAPA, 2016). 

 De igual maneira, o cultivo do maracujá vem crescendo em Rondônia. No estado, sua 

área cultivada é de 740 hectares e sua produção anual de 9435 toneladas (IBGE, 2016). O 

município de Presidente Médici é o principal produtor de maracujá no estado, sendo 

responsável por 13,8% da produção do fruto em Rondônia. Assim sendo, escolheu-se para 

análise do manejo das embalagens vazias de agrotóxicos a lavoura do maracujá, no Distrito 

Estrela de Rondônia, o qual possui, inclusive, a Festa do Maracujá, que em 2019 encontra-se 

na sua décima nona edição. 

Assim, faz-se necessário o estudo acerca do manejo desse resíduo agrossilvipastoril 

pelos produtores rurais, buscando verificar se as etapas referentes ao gerenciamento do 

resíduo são realizadas de maneira adequada e de acordo com a legislação. Isto posto, esta 

pesquisa teve como objetivo geral avaliar como os produtores rurais fazem o manejo das 

embalagens vazias de agrotóxicos nas lavouras de maracujá no Distrito de Estrela de 

Rondônia, Presidente Médici (RO). 

 Visando atingir o objetivo central, delinearam-se os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as práticas de manejo das embalagens vazias de agrotóxicos dos 

produtores rurais, desde a geração até a disposição final do resíduo; 

b) analisar se a população em estudo cumpre com os aspectos ambientais e legais 

referentes ao manejo das embalagens vazias; 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Histórico dos Agrotóxicos 

 A agricultura é praticada pela humanidade há mais de dez mil anos sendo que, doenças 

e pragas se desenvolvem, interferindo na sua produtividade (LONDRES, 2011). Para 

combatê-las, já no ano 2500 a.C., os sumérios utilizavam o enxofre no combate aos insetos. 

Da mesma maneira, o píretro, proveniente de flores secas de plantas do gênero 

Chrysanthemumcinerariaefolium, era utilizado, desde 400 a.C, como repelente natural para 

controlar piolhos. Com o passar dos tempos, no século XIV, os chineses desenvolveram 

outros métodos para o controle de pragas com o uso de ervas, óleos e cinzas, para tratar 

sementes e grãos armazenados, bem como, compostos a base de mercúrio e arsênio para 

combater insetos (PAVANI, 2016). 

 No final do século XIX, diversos compostos foram sintetizados com o objetivo de 

combater diferentes pragas, fazendo misturas tais como enxofre e cal, utilizadas no controle 

da sarna da maçã que era causada por um fungo. Outros exemplos foram a mistura de sulfato 

de cobre e cal (calda bordalesa), usada no combate do míldio, doença causada por fungos na 

uva. O arsenito de cobre (verde de Paris) era utilizado para restringir o besouro da batata nos 

Estados Unidos e alguns derivados de fluoretos inorgânicos, como o fluoreto de sódio, usados 

no controle de formigas. Assim, no passado, as pessoas conseguiam combater as pragas com 

essas misturas que protegiam as culturas (PAVANI, 2016). 

O agrotóxico surgiu a partir da Primeira Guerra Mundial e foi utilizado 

extensivamente na Segunda Guerra como arma química. Após esses grandes episódios 

mundiais e o declínio do seu uso, a indústria química encontrou um novo mercado na 

agricultura (LONDRES, 2011). Na mesma linha, segundo Lutzenberger  (2001), foi a partir 

da Segunda Guerra Mundial que a indústria de agrotóxicos teve um grande empurrão, para a 

produção em grande escala, equivalendo hoje, a centenas de bilhões de dólares em venenos 

espalhados em vastas áreas de todo o planeta. Nessa mesma época, surgiu o Dicloro Difenil 

Tricloroetano (DDT) que inicialmente foi utilizado na Europa para combater o mosquito da 

malária e da dengue e, tempos depois, se tornou um dos inseticidas mais conhecidos e 

aplicados no mundo devido ao seu baixo custo. Assim, teve como propósito inicial erradicar 

insetos e larvas considerados nocivos, embora áreas agrícolas e não agrícolas tenham sido 

pulverizadas na época. A população só teve noção dos efeitos nocivos do DDT, décadas 

depois do seu uso intensivo e, hoje, se conhece como um poderoso exterminador da 

biodiversidade (D´AMATO et al., 2002). 
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Os agrotóxicos e afins são definidos segundo a Lei n. 7.802 de 11 de julho de 1989, p. 

1, como: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou 
implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos 
e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim 
de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento; 
 

O livro Primavera Silenciosa, da escritora Rachel Carson, foi o primeiro relato 

científico que trouxe à tona os impactos ao meio ambiente derivados do uso dos 

agroquímicos, sendo que, a aparição da obra, desencadeou posteriormente na proibição do uso 

do DDT nos Estados Unidos e impulsionou a criação da Agência de Proteção Ambiental 

desse país. A escritora relata que o DDT além de exterminar as pragas, provoca mortes de 

outros animais e cria um desequilíbrio ambiental.  

Por outra parte, alguns autores relatam que com a mecanização rural, a irrigação e o 

uso de fertilizantes e agrotóxicos, bem como com a seleção de sementes mais produtivas, deu-

se um grande avanço na agricultura, havendo um crescimento de três vezes na produção de 

grãos em países desenvolvidos. Em suma, após o final da Segunda Guerra Mundial, a partir 

da década de 50, teve início a chamada Revolução Verde que deu origem a profundas 

mudanças no processo tradicional da produção agrícola, bem como gerou grandes impactos 

sobre o ambiente e a saúde humana (PERES et al., 2003; PINOTE; SANTOS, 2013). 

 

1.2 Consumo de agrotóxicos no mundo e no Brasil 

 O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, seguido pelos Estados 

Unidos e a China. Em 2013, o país "investiu" ao redor de 10 bilhões de dólares neste quesito. 

A Figura 1 apresenta os 10 principais países consumidores de agrotóxicos no ano de 2013. 
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Figura 1- Países consumidores de agrotóxicos em US$ Bilhões, no ano de 2013. 
Fonte: Adaptado da revista de pesquisa FAPESP, 2018. 

 

Conforme a FAPESP (2018) ressalta, no Brasil, por ser um país de clima tropical, a 

agricultura apresenta variações dependendo da época do ano. A exemplo disto, no inverno, as 

culturas são mais propensas ao aparecimento de pragas que possuem grande resistência, e 

desta maneira, aumenta-se o uso de agrotóxicos no intuito de eliminá-las. Por sua vez, nos 

países de clima temperado, a exemplo dos Estados Unidos, a estação de inverno interrompe o 

ciclo de pragas e assim o uso de agrotóxicos diminui. 

 Com relação ao consumo de agrotóxicos por área plantada (Figura 2), o Japão lidera o 

ranking, seguido por Coréia e países europeus (Alemanha, França, Itália e Inglaterra). O 

Brasil ocupa o sétimo lugar, gastando 139 dólares para cada hectare cultivado.  

 

Figura 2 –Países consumidores de agrotóxicos por área plantada em US$/ha. 
Fonte: Adaptado de SINDIVEG (2018). 

 



O Brasil possui uma extensa

um dos maiores produtores agropecuários do mundo

economia. Assim, para incrementar a produção, o setor agropecuário vem utilizando sementes 

transgênicas, insumos químicos como fertilizantes e agrotóxicos em 

(PIGNATI et al., 2017).  

Pignati et al. (2017, p. 2

[...] nas 
meio de tratores e aviões sobre as lavouras, que atingem não só as “pragas” nas 
plantas, mas também matrizes ambientais como o solo, as águas superficiais
ar, a chuva e os alimentos. Trata
pulverizações são os insetos, fungos ou ervas “daninhas” e, nesse processo, 
plantações, matrizes ambientais são contaminadas, além de trabalhadores, 
moradores do entorno e 
de risco e “acidentes rurais ampliados” [...]. 

O Brasil pulveriza cerca de 

19% do mercado global. Contudo, o país possui das terras cultivadas

assim sendo equivalentes, no ano de 2011, a 71 milhões de hectares de lavoura temporária e 

permanente, estando despejados somente nes

2014). 

Os agricultores brasileiros usaram 540 mil toneladas de ingredientes ativos de 

agrotóxicos no ano de 2017, cerca de 50% a mais do que em 2010, segundo dados do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

3, visualizam-se as culturas campeãs no uso des

 
Figura 3 - Principais culturas campeãs em uso de agrotóxicos em 2017
Fonte: Adaptado de SINDIVEG, 2017
Notas: Outros - café, grãos, arroz e f
Notas: Fora da Agricultura - reflorestamento, 
 

Cana-de-Açucar
12%
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7%

Fora da 
Agricultura

4%

extensa área com terras produtivas, o que fez lhe dar o título de 

um dos maiores produtores agropecuários do mundo, desempenhando um important

economia. Assim, para incrementar a produção, o setor agropecuário vem utilizando sementes 

transgênicas, insumos químicos como fertilizantes e agrotóxicos em maiores 

, p. 2) ainda descreve em seu estudo que: 

[...] nas extensas áreas de monocultivos, pulverizam-se caldas desses tóxicos por 
meio de tratores e aviões sobre as lavouras, que atingem não só as “pragas” nas 
plantas, mas também matrizes ambientais como o solo, as águas superficiais
ar, a chuva e os alimentos. Trata-se de poluições intencionais, pois o alvo das 
pulverizações são os insetos, fungos ou ervas “daninhas” e, nesse processo, 
plantações, matrizes ambientais são contaminadas, além de trabalhadores, 
moradores do entorno e outros animais. Esse modelo de produção gera situações 
de risco e “acidentes rurais ampliados” [...].  

 

O Brasil pulveriza cerca de um bilhão de litros de agrotóxicos por ano representando 

19% do mercado global. Contudo, o país possui das terras cultivadas do planeta apenas 4% 

equivalentes, no ano de 2011, a 71 milhões de hectares de lavoura temporária e 

despejados somente nessas 853 milhões de litros de agrotóxicos (FAO, 

Os agricultores brasileiros usaram 540 mil toneladas de ingredientes ativos de 

agrotóxicos no ano de 2017, cerca de 50% a mais do que em 2010, segundo dados do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2017). Na figur

se as culturas campeãs no uso desses produtos. 

Principais culturas campeãs em uso de agrotóxicos em 2017 
Adaptado de SINDIVEG, 2017. 

feijão. 
eflorestamento, pastagens, floricultura e fumo. 

Soja
52%

Açucar

Algodão
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Fruticultura
3%

Horticultura
3%
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área com terras produtivas, o que fez lhe dar o título de 

desempenhando um importante papel na 

economia. Assim, para incrementar a produção, o setor agropecuário vem utilizando sementes 

maiores quantidades 

se caldas desses tóxicos por 
meio de tratores e aviões sobre as lavouras, que atingem não só as “pragas” nas 
plantas, mas também matrizes ambientais como o solo, as águas superficiais, o 

se de poluições intencionais, pois o alvo das 
pulverizações são os insetos, fungos ou ervas “daninhas” e, nesse processo, 
plantações, matrizes ambientais são contaminadas, além de trabalhadores, 

outros animais. Esse modelo de produção gera situações 

bilhão de litros de agrotóxicos por ano representando 

do planeta apenas 4% 

equivalentes, no ano de 2011, a 71 milhões de hectares de lavoura temporária e 

as 853 milhões de litros de agrotóxicos (FAO, 

Os agricultores brasileiros usaram 540 mil toneladas de ingredientes ativos de 

agrotóxicos no ano de 2017, cerca de 50% a mais do que em 2010, segundo dados do Instituto 

Renováveis (IBAMA, 2017). Na figura 
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Conforme a figura supracitada, 81% dos agrotóxicos que são utilizados no Brasil, é 

destinado basicamente a quatro culturas, sendo a soja, milho, cana-de-açúcar e o algodão. 

Essas culturas são utilizadas principalmente como matéria-prima para produção de energia 

(álcool), roupas (algodão) ou ainda alimentação de animais (soja e milho) (SINDIVEG, 

2017). 

Além da produção de grãos, a fruticultura é um setor relevante para o agronegócio 

brasileiro; a mão de obra principal vem da agricultura familiar, gerando também 

oportunidades de emprego e renda, além de estimular a industrialização no país. Em 2013, o 

Brasil ocupou o terceiro lugar na produção de frutas, ficando atrás apenas da China e da Índia, 

mostrando a importância do setor para a economia local (SEBRAE, 2015). Desta maneira, 

esse crescimento proporcionou para o Brasil, em 2014, uma produção de frutos que superou 

39 milhões de toneladas, apresentando valor bruto total de R$25,4 bilhões (IBGE, 2016).  

Os estados com maior produção de frutas na Região Norte foram o Pará (52,1%) e o 

Amazonas (10,7%), com destaque para a produção de banana e abacaxi no Pará e melancia e 

abacaxi no Amazonas. Por sua vez os estados do Amapá (1,5%), Rondônia (4,6%), Acre 

(5,0%), Roraima (5,4%), Maranhão (6,2%), Mato Grosso (6,3%) e Tocantins (8,2%) tiveram 

menor participação. Esses estados proporcionaram para o Brasil uma receita de R$2,7 bilhões 

para uma produção de 2.928.040 toneladas de frutas, obtida em uma área de 226.178 ha 

(IBGE, 2016). 

  

1.3 A cultura do maracujá e a agricultura familiar no Brasil e em Rondônia 

O maracujá amarelo (Passiflora edulis), (figura 4)é uma fruta que se originou na 

América do Sul e tem como maior centro de distribuição geográfica do Brasil, a região 

Centro-Norte. No entanto, segundo a Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária 

(EMBRAPA, 2016), o maracujá é cultivado e apreciado sob diversas formas nas demais 

regiões do Brasil tendo como principais produtores os agricultores familiares. 
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Figura 4-Colheita de Maracujá na linha 128, Presidente Médici, Rondônia. Abril de 2019. 
Fonte: Autor da pesquisa. 
 

O comércio do maracujá passou a ocorrer na segunda metade da década de 1970 

quando a produção do país tornou-se crescente, para atender à demanda interna e à exportação 

do fruto (EMBRAPA, 2011). Nas primeiras décadas de cultivo, poucas eram as pragas que 

infestavam a lavoura, assim não prejudicavam a produção. Porém com o passar do tempo e 

devido ao desequilíbrio ambiental, começaram a surgir pragas (ácaros, lagartas desfolhadoras, 

lagarta dos frutos, percevejos, mosquito do maracujá, besouros, moscas frugívoras, mosca 

branca, pulgões, abelha Irapuá) e doenças (antracnose, murcha ou fusariose, septoriose, 

cladosporiose ou verrugose, podridão floral e bacteriose) afetando a produtividade dessa 

cultura (EMBRAPA, 2011).  

Segundo a Organização Panamericana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde 

(2015), os agrotóxicos comercializados abrangem cerca de 300 princípios ativos. Dentre essas 

quantidades existem duas mil formulações comerciais diferentes no Brasil, resumindo-se em: 

inseticidas (possuem ação de combate a insetos, larvas e formigas); fungicidas (combatem 

fungos); herbicidas (combatem ervas daninhas); raticidas (combatem roedores); acaricidas 

(combatem ácaros diversos); nematicidas (combatem nematoides); molusquicidas (combatem 

moluscos, basicamente o caramujo da esquistossomose); fundgantes (combatem insetos e 
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bactérias).Para o maracujá, os principais agrotóxicos utilizados são fungicidas, acaricidas e 

herbicidas.  

No quadro 1, apresentam-se os tipos de agrotóxicos que estão registrados no Brasil 

para o uso na cultura de maracujá segundo a Instrução Normativa/SDC n. 003, de 15 de 

março de 2005 (OLIVEIRA, 2008). 

Quadro 1- Agrotóxicos registrados para o uso na lavoura de maracujá. 
 

Fonte: Oliveira (2008). 
 

Oliveira (2008) relata que o número de agrotóxicos registrados não é suficiente para 

definir um programa de manejo no controle de pragas e doenças que ocorrem na lavoura de 

maracujá. Desta maneira não há tecnologia disponível que evite as viroses e doenças que são 

causadas por fungos do solo, limitando a produção de maracujá pelos produtores rurais. 

Segundo o IBAMA (2017), o sistema de classificação dos agrotóxicos compreende os 

parâmetros de transporte, persistência, bioconcentração e ecotoxicidade a diversos 

organismos. Desta maneira o agrotóxico é divido em várias classes que podem ir desde 

extremamente tóxicos (I) a tóxicos (IV) ao meio ambiente (FIGURA 5). 

Marca 
Comercial 

Ingrediente Ativo Grupo químico Classe 
Classificação 

Toxicológica Ambiental 

Agri-Micina oxitet. + estrept. antib.+antib. Bactericida I IV 
Agrimaicin 500 oxitet.+s. de cobre antib. + inorg. Bact.;Fung. III II 
Cartap BR 500 clor. de cartape bis(tiocarbamato) Fung.; Inset. III II 

Constant tebuconazol triazol Fungicida III II 
Elite tebuconazol triazol Fungicida III II 

Folicur 200 CE tebuconazol triazol Fungicida III II 
HokkoKasumin casugamicina antibiótico Bact.;Fung. III III 
Lebaycid 500 fentiona organofosforado Acar.; Inset. II II 
Lebaycid EC fentiona organofosforado Acar.; Inset. II II 

Pirate clorfenapir análogo de pirazol Acar.; Inset. III II 
Score difenoconazol triazol Fungicida I II 

Tecto SC tiabendazol benzimidazol Fungicida III II 
Thiobel 500 clor. de cartape bis(tiocarbamato) Fung.; Inset. III II 

Thrucide Bac. thuringiensis biológico Inset. Biol. IV IV 

Triade tebuconazol triazol Fungicida III II 
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Figura 5 – Classificação toxicológica dos agrotóxicos. 
Fonte: IBAMA (2017). 

 

Por outro lado, a Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006,que estabelece as diretrizes 

para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, no Art. 3°, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

aquele que pratica atividades no meio rural, possui área até quatro módulos fiscais; utiliza 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades; possui percentual mínimo 

da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento. Nessa classificação estão também silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária (BRASIL, 2006). 

De acordo com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário e dado do Censo Agropecuário de 2017, com a mão de obra da agricultura familiar, o 

Brasil tem um faturamento  anual de US$55,2 bilhões. As principais atividades em que o 

produtor da agricultura familiar no Brasil se encaixa, tendo uma produção efetiva, são as 

culturas de mandioca (87%), feijão (70%), milho (46%), café (38%), arroz (34%) e trigo 

(21%).  

Portanto, o cultivo de maracujá é uma boa opção para os produtores da agricultura 

familiar, pois a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva 

agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Estima-se que existem mais de 5 milhões 

de agricultores familiares no Brasil, incluindo aqueles que vivem em assentamentos da 

reforma agrária e necessitam de opções para cultivar sua terra e gerar renda para sustentar sua 

família e melhorar sua qualidade de vida (EMBRAPA, 2016).  

O maracujá é uma fruta que abastece o mercado interno e que se utiliza para a 

produção de sucos concentrados para exportação, com seis principais municípios produtores: 

Presidente Médici (13,8% da produção estadual de frutos), Porto Velho (13,7%), Rolim de 
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Moura (13,2%), Seringueiras (10,6%), São Miguel do Guaporé (9,1%) e Nova Brasilândia 

D'Oeste (4,8%).  

Segundo a EMBRAPA (2016) o cultivo comercial do maracujá tem se adaptado muito 

bem na agricultura familiar, que dispõe de pequena área de terra, sendo pouco mais de 1 

hectare, possibilitando que a matéria prima seja comercializada. Com o processamento das 

frutas e extração de polpa é possível produzir sucos, doces e diversos produtos alimentares. 

No entanto, o cultivo do maracujá se torna muitas vezes difícil, pois a incidência de 

doenças e pragas na planta e no fruto é alta. Assim os produtores dessa cultura utilizam 

maiores quantidades de agrotóxicos dos tipos: fungicidas, inseticidas e acaricidas. Hoje em 

dia, a aplicação do agrotóxico é um dos métodos mais utilizados para combater esses agravos 

e obter uma "adequada" colheita. Muitos produtores utilizam doses acima das recomendadas 

no produto o que pode causar problemas na saúde dos agricultores e contaminação do meio 

ambiente, assim como a maior geração de resíduos de embalagens vazias de agrotóxicos a 

serem gerenciadas (EMBRAPA, 2016).   

 

1.4 Agrotóxicos e produção de grãos em Rondônia 

Rondônia é o segundo maior consumidor de agrotóxicos da Região Norte e, de modo 

semelhante ao comportamento nacional, observa-se no estado o crescimento da taxa de 

consumo desses produtos, sem aumento proporcional da área plantada. Segundo o boletim 

agropecuário de Rondônia produzido pela EMBRAPA em 2018, Rondônia tem grande 

importância socioeconômica com a produção agropecuária em crescimento constante, sendo 

que no ano de 2015, o setor agropecuário foi responsável por 11,9% do produto interno bruto 

estadual, ficando acima da média nacional que corresponde a 6,4% em valores correntes 

(EMBRAPA, 2018). 

Segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2019), a 

safra de arroz 2018/19 em Rondônia manteve-se estável, atingindo 137,5 mil toneladas. A 

produção de feijão no estado vem recuando a cada ano que passa, sendo substituída por outras 

culturas. Portanto, a produtividade do feijão ainda é baixa se comparada à média nacional da 

segunda safra, estimada em 1.532 kg/ha. O café, com área cultivada na safra 2019 será de 72 

mil hectares, sendo 8,1 mil hectares em formação e 63,9 mil em produção. A produção 

estimada de mandioca na safra 2018 é de 703,5 mil toneladas, 6,9% superior ao que foi obtido 

na safra 2017, enquanto a área colhida deverá apresentar redução de 1,95%, com ganho de 

produtividade de 9,0%. A área colhida de banana na para safra de 2018 está estimada 
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em8.725 ha, com produção projetada de 94.514 toneladas e rendimento médio esperado de 

10.833 kg por hectare. 

Ainda segundo as pesquisas da CONAB (2019), tanto a área plantada quanto a 

quantidade produzida de milho na primeira safra 2018/2019 para Rondônia deverão 

apresentar recuo de 35% em comparação com a safra 2017/2018, sendo uma produção de 

733,6 mil toneladas na primeira safra de 2019. A área plantada da soja na safra 2018/2019 

está estimada em 333,6 mil hectares, mantendo-se estável em relação à safra 2017/2018, o 

mesmo acontecendo em relação à quantidade produzida e à produtividade esperada. Na 

produção de 2018/2019 não houve variação, mantendo-se uma produção de 1094,6 mil 

toneladas de soja. 

Diante dessas produções o uso extensivo dos agrotóxicos pode trazer riscos. Segundo 

a Agência Estadual de Vigilância em saúde (AGEVISA), em Rondônia no ano de 2018 houve 

ocorrências de intoxicações por agrotóxicos com 91 casos e dois óbitos somente no município 

de Cacoal.  Nos municípios de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, 

Alvorada d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Castanheiras, Cerejeiras, Colorado do Oeste, 

Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Monte Negro, Nova Brasilândia d’Oeste, Nova Mamoré, 

Porto Velho, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, São Francisco do Guaporé, Urupá, Vale 

do Paraíso e Vilhena, também houve intoxicações na zona Rural e Urbana (AGEVISA, 2018). 

 

1.5 Embalagens vazias de agrotóxicos 

Com o desenvolvimento crescente da agricultura vêm-se consumindo maiores 

quantidades de agrotóxicos. Como consequência, gera-se quantidade considerável de 

embalagens vazias desses pesticidas, os quais estão sendo descartados, em algumas ocasiões, 

de maneira inadequada (CONTI, 2014). Após a aplicação do agrotóxico, nas embalagens 

"vazias" ainda ficam resquícios do produto que podem contaminar o solo e o lençol freático, 

caso não se tenha uma gestão adequada (BARREIRA; PHILLIPE JÚNIOR, 2002).  

Atualmente o inpEV (2018), classifica as embalagens de agrotóxicos que são 

colocados no mercado em dois tipos: embalagens rígidas laváveis e embalagens não laváveis. 

As embalagens laváveis são as embalagens rígidas (plásticas, metálicas e 
vidros) e são passíveis de serem lavadas após o uso. Cerca de 1% delas são 
feitas de aço ou outros metais. A maioria, no entanto, é feita de plástico.As 
embalagens não-laváveis elas também devem ser devolvidas, porém não 
podem ser lavadas (Sacos ou saquinhos de plásticos. 

A Figura 6 demonstra a classificação dos tipos de embalagens vazias de agrotóxicos. 
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Figura 6- Embalagens rígidas laváveis e não laváveis. 
Fonte: inpEV (2017).  

 

De acordo com a Lei n.7.802, de11dejulhode1989, no Art. 6, parágrafo quarto 

descreve que: 

As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em 
água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou 
tecnologia equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos 
competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas. Para o processo de 
lavagem das embalagens os produtores rurais, devem fazer os procedimentos 
corretos (BRASIL, 1989, p. 1).  

 

De acordo com Souza e Gebler (2013), um dos principais fatores determinantes para o 

destino final das embalagens vazias de agrotóxicos, é o tipo de material que os constitui e sua 

periculosidade ao meio ambiente. A Norma 10.004 da ABNT (2004) classifica os resíduos 

como sendo: I – perigosos; II – não perigosos. As embalagens vazias de agrotóxicos rígidas e 

as embalagens que acondicionam produtos na forma sólida (em grânulo ou pó), ambas 

pertencem à classe I e são classificadas como resíduo perigoso para fins de manuseio, 

transporte e armazenamento (MARQUES, 2016). 

As embalagens vazias de agrotóxicos lavadas corretamente através dos processos de 

“tríplice lavagem” ou “lavagem sob pressão” são classificadas como resíduos sólidos não 

perigosos e podem ser recicladas normalmente. A tríplice lavagem e a lavagem sob pressão 

são processos que visam a descontaminação das embalagens vazias (SILVA, 2016). No 

entanto, Cometti (2009) descreve que, após a utilização dos agrotóxicos, a embalagem 
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geralmente contém resíduos do produto ativo, que corresponde, em média, a 0,3% do volume 

inicial da embalagem. 

A Figura 7 ilustra as recomendações do inpEV para a realização da tríplice lavagem 

das embalagens rígidas 

Figura 7 - Tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos 
Fonte: inpEV (2018).  

A lavagem sobre pressão é feita da seguinte forma:  

Nesse sistema, a embalagem é encaixada no funil pulverizador e a bomba do 
próprio equipamento gera a pressão para pressionar o bico de lavagem. A água 
limpa utilizada é captada de um tanque extra, que pode ou não estar integrado ao 

equipamento (inPEV, 2018). 
 

A Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF, 2008), traz em seu manual de 

armazenamento de produtos fitossanitários, que a tríplice lavagem das embalagens vazias é 

um triângulo que é composto por três vertentes como: segurança, economia e ambiente. A 

segurança para reduzir os riscos de contaminação das pessoas, o ambiente é a proteção da 

natureza, e a economia é o aproveitamento do produto para que não sobre mais resíduos nas 

embalagens. 
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A Figura 8 ilustra as recomendações do inpEV para a realização da lavagem sob 

pressão. 

Figura 8- Lavagem sob pressão das embalagens de agrotóxicos. 
Fonte: inpEV (2018). 
 

Ainda segundo a ANDEF (2008), os produtores deverão acondicionar as embalagens 

vazias de agrotóxicos preferencialmente nas caixas de papelão originais que foram obtidas na 

compra do produto. Assim, deve existir na propriedade um local adequado para a 

armazenagem provisória das embalagens vazias geradas (SOUZA; LOPES, 2008). 

Nas propriedades rurais, o ambiente destinado ao armazenamento de embalagens 

vazias, deve possuir características básicas a serem seguidas para garantir o armazenamento 

correto e seguro desses resíduos. O local de armazenamento deve ficar distante de nascentes 

de água, rios, lagos, açudes e moradias, evitando-se, assim, possíveis danos ao meio ambiente, 

ao homem e aos animais (SOUZA e LOPES, 2008) 

A Superintendência de Vigilância em Saúde (2011) e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (2011, p. 20-21), especificam alguns procedimentos em suas cartilhas a 

respeito do correto armazenamento das embalagens vazias tais como: 

a)as embalagens lavadas deverão ser armazenadas com as suas respectivas 
tampas e, preferencialmente, acondicionadas na caixa de papelão original, em 
local coberto, ao abrigo de chuva, ventilado ou no próprio depósito das 
embalagens cheias; 
b)jamais armazenar as embalagens dentro de residências, de alojamentos de 
pessoas ou animais, junto com alimentos ou rações; 
c)certificar-se de que as embalagens estejam adequadamente lavadas e com o 
fundo perfurado, evitando assim sua reutilização. 
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De acordo com Mendes et al. (2017), o local para armazenar as embalagens vazias de 

agrotóxicos, deverá ser utilizado somente para esse fim, não sendo recomendada a guarda de 

objetos de outros usos que não corresponde a produtos químicos. 

Com relação ao transporte das embalagens vazias, Canto, Miranda e Licco (2008), 

mencionam que nessa etapa ocorrem algumas situações de risco. Essas situações podem gerar 

a contaminação do solo, intoxicação e exposição prolongada aos ingredientes ativos da 

formulação. 

Conforme Gomes e Pasquealetto (2006) e Souza (2011) ponderam, cabe ao agricultor, 

armazenar as embalagens temporariamente na propriedade em recinto coberto, ao abrigo da 

chuva, ventilado ou no próprio depósito das embalagens cheias. Depois de um ano após a 

compra do agrotóxico ou ao acumular uma quantidade de embalagens vazias que justifique o 

seu transporte, essas devem ser devolvidas nas unidades de recolhimento que, no caso de 

Rondônia são os postos de recolhimento em parceria com a Agência de defesa Sanitária do 

Estado de Rondônia (IDARON) que faz a fiscalização de devolução das embalagens vazias de 

agrotóxicos. 

Diante do descrito o produtor deve fazer o transporte até o ponto de recolhimento de 

acordo com a Lei Estadual n. 1841, de 28 de dezembro de 2007, o qual dispõe sobre 

produção, comercialização, transporte, armazenamento e uso de agrotóxicos, seus 

componentes e afins no Estado de Rondônia. 

A Lei Estadual n.1841, de 28 de dezembro de 2007 em seu Art. 2° concede a 
competência ao IDARON e às Secretarias de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental (SEDAM) e da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) a fiscalização 
do cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, saneantes 
domiciliares, desinfetantes, resíduos, seus componentes e afins no Estado de 
Rondônia (RONDÔNIA, 2007 p. 1). 
 

A IDARON comunica aos produtores as datas previstas para recolhimento das 

embalagens vazias de agrotóxicos e a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Rondônia (EMATER) em conjunto realiza a campanha para que o 

produtor rural saiba os dias de devolução de acordo com a programação publicada. 

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA, 2011), recomenda para o 

transporte das embalagens o uso de veículo do tipo caminhonete, para que as embalagens 

estejam preferencialmente, presas à carroceria do veículo e cobertas para não caírem no 

momento do transporte. Os produtores devem ficar atentos, evitando eventuais acidentes 

durante o transporte e descarga do material. As embalagens vazias não poderão ser 

transportadas dentro das cabines dos veículos, junto com pessoas, animais, alimentos e 

medicamentos ou ração animal.  
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Segundo as recomendações da NBR 13.968, de 30 de setembro de 1997, as 

embalagens vazias devem estar acompanhadas de um documento do proprietário de que estão 

adequadamente lavadas. No documento deverão constar dados como: nome do proprietário 

das embalagens, nome e localização da propriedade rural, quantidade e tipos de embalagens 

(plástico, vidro, metal, caixa de papelão) e a data da entrega (SUVISA, 2012). 

 As embalagens vazias são recebidas pelo inpEV e enviadas às indústrias responsáveis 

por fazer a reciclagem, transformando-as em outros objetos. São passíveis de reciclagem 95% 

das embalagens vazias de agrotóxicos colocadas no mercado, os outros 5% são incineradas 

(SILVA et al.,2011). 

Souza e Lopes (2008, p. 10) relatam que: 

As tampas das embalagens passam pelo processo de reciclagem para serem 
fabricadas novas tampas. Do PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e Coex 
(Coextrusão) – são feitos tubulação para campo de futebol e tubos para eletro 
dutos, os metais são transformados em ferro, arame e prego, já o papel que 
geralmente vem em forma de caixa são transformados em caixas de papelão para 
depósitos dos materiais que serão incinerados futuramente, inclusive as próprias 
caixas produzidas são incineradas também. 
 

Silva (2016) descreve que quando os produtores não realizam todos os procedimentos de 

tríplice lavagem como exposto anteriormente, as embalagens são consideradas resíduos 

perigosos por conterem restos de agrotóxicos.  Desta maneira, não podem ser encaminhadas 

para reciclagem e precisam ser incineradas; onerando o processo. Um dos motivos para dar 

destinação final correta para as embalagens vazias de agrotóxicos é diminuir o risco à saúde 

das pessoas e a contaminação do meio ambiente (SILVA et al., 2011). 

De acordo com Marques (2015), o destino final das embalagens dos agrotóxicos é um 

processo complexo que requer a participação efetiva de todos os envolvidos na fabricação, 

comercialização, utilização, licenciamento, fiscalização e monitoramento relacionados com o 

tratamento, transporte, armazenamento e processamento de tais embalagens. Segundo o 

inpEV (2018) o processo de destinação final é um esforço de todos os integrantes da cadeia 

produtiva agrícola: revendedores, cooperativas, indústria produtora, poder público e 

agricultores que juntos, colaboraram para o processamento de um volume significativo das 

embalagens dos pesticidas. 

As embalagens vazias terão sua destinação correta a partir do momento que são 

transportadas pelos produtores para os pontos de recolhimento indicados pelos órgãos. O 

inpEV tem o objetivo de assegurar agilidade e maior eficiência, segurança no processamento 

de embalagens vazias de agrotóxicos, desde a retirada das lojas agropecuárias até a correta 

destinação final (SANTOS et al., 2014). 



O Brasil é referência mundial no quesito destinação das embalagens vaz

com o inpEV (2017), o país atingiu a marca de 450 mil toneladas de embalagens vazias que 

são corretamente destinadas. Na Figura 9 visualiza

agrotóxicos destinadas desde 2002 e a previsã

 O inpEV realiza a cada ano um relatório de sustentabilidade. O último relatório 

desenvolvido em 2018 mostrou que 44.261 mil (t) embalagens foram destinadas, 40.990 mil 

(t) para reciclagem e 3.271 mil (t) para 

realizando a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos.

 

Figura 9 - Total de embalagens vazias destinadas no Brasil até 2017 e previsão para 2018 em 
toneladas.  

Fonte: inpEV (2018). 
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Na Figura 9 visualiza-se a quantidade de embalagens vazias de

agrotóxicos destinadas desde 2002 e a previsão do ano 2018.  

realiza a cada ano um relatório de sustentabilidade. O último relatório 

desenvolvido em 2018 mostrou que 44.261 mil (t) embalagens foram destinadas, 40.990 mil 

71 mil (t) para incineração.  De 2002 até os dias de hoje 

realizando a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos. 

Total de embalagens vazias destinadas no Brasil até 2017 e previsão para 2018 em 
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Após o processamento das embalagens vazias de agrotóxicos, essas se transformarão 

em novos produtos, assim como visualizado na Figura 10.  

Figura 10 – Produtos fabricados a partir da reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos. 
Fonte: inpEV (2017). 
 

Toda essa cadeia se torna muito importante, pois faz valer a lei dos agrotóxicos, 

minimizando os impactos sobre o meio ambiente e sobre a saúde do produtor rural que faz o 

uso dos agrotóxicos nas lavouras (INPEV, 2017). Segundo Marques, Vieira e Braga Júnior 

(2016), o processamento das embalagens vazias de agrotóxicos requer responsabilidades e 

competências, que são divididas entre todos os agentes atuantes no uso dos defensivos 

agrícolas.  

Para melhor entendimento a Figura 11 apresenta o fluxo da logística reversa das 

embalagens vazias de agrotóxicos.  
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Figura 11 - Fluxo de Logística Reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. 
Fonte: Adaptado de inpEV (2018) e Silva (2016). 

 
 Segundo Lacerda (2014) o sistema de logística reversa compõe-se por um conjunto de 

processos realizados para coletar, separar, embalar e devolver as embalagens, danificadas ou 

obsoletas dos pontos de consumo até os locais de reprocessamento, revenda ou descarte. A 

logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas é muito importante no sentido de 

diminuir os resíduos gerados nas propriedades rurais, que pode resultar em impactos 

significativos ao meio ambiente e à saúde humana (MARQUES; VIEIRA; BRAGA JÚNIOR, 

2016). 

Estudos revelam que a utilização crescente dos agrotóxicos pelos produtores 

desenfreou atualmente na sociedade problemas com a geração de resíduos sólidos, 

principalmente no meio rural dificultando o processo de logística reversa (BRANCO; 

MENDES; LEÃO, 2017). 

A par disso a Lei 12.305/2010 que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 

seus objetivos estabelece como finalidade a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. Nestas estão incluídas também as embalagens vazias de agrotóxicos que são 

classificadas como resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os insumos utilizados nessas atividades (BRASIL, 2010). 
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A Política Nacional dos Resíduos sólidos – Lei 12.305/2010, em seu inciso XII do 

artigo 3°, conceitua a logística reversa como um mecanismo de desenvolvimento econômico e 

social que, através de procedimentos e atores interligados, viabiliza a coleta e devolução dos 

resíduos sólidos às indústrias, para inseri-los novamente no processo de origem ou em outros 

ciclos produtivos (BRASIL, 2010). Diante dessa problemática, algumas alternativas para a 

diminuição da geração de embalagens vazias de agrotóxicos são aqui apontadas. 

Em suma, o Brasil possui uma lei federal pioneira (desde o final da década de 80) que 

rege a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos e que tem estabelecido um dos 

mais eficientes sistemas de logística reversa do país, contudo, como bem diz o Dr. Pignati 

(2016, p. 33), "mas onde foi parar o conteúdo que estava dentro???.  

 

1.6 ALTERNATIVAS PARA USO ADEQUADO DOS AGROTÓXICOS E 

DIMINUIÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS 

Segundo Steffenet al.(2011), a manutenção dos índices atuais de produtividade dos 

cultivos agrícolas requer a utilização de produtos sintéticos que auxiliem o controle de insetos 

pragas, doenças e plantas invasoras nas lavouras. No entanto, um dos problemas que a 

agricultura vem sofrendo é a resistência das pragas aos princípios ativos utilizados, sendo que 

o controle biológico vem ganhando cada vez mais espaço. Portanto, a médio ou longo prazo, 

acredita-se na possibilidade de implementação do controle biológico de pragas e doenças das 

culturas do maracujá.  

Segundo a EMBRAPA (2006, p. 1) o controle biológico define-se como:  

 
Controle biológico é a regulação de populações de organismos vivos através de 
inimigos naturais com objetivo de controlar as pragas agrícolas e os insetos 
transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais. É um método 
de controle que se baseia no estudo da relação entre os seres vivos no meio 
ambiente, a qual é reproduzida pelos cientistas em condições experimentais para 
posterior utilização em campo. Esses inimigos naturais podem ser insetos 
benéficos tais como predadores e parasitóides, ou microrganismos como fungos, 
vírus e bactérias, específicos para controlar as pragas-alvo. Mais recentemente, 
os semioquímicos, substâncias químicas que os insetos utilizam para se 
comunicarem em seus diversos tipos de comportamento, também têm se 
mostrado eficientes para o monitoramento e controle biológico de pragas da 
agricultura. 
  

Essa técnica vem ganhando reconhecido espaço e está presente nas perspectivas de 

expansão do mercado. A movimentação das empresas, tanto aquelas dedicadas à produção de 

biodefensivos quanto aquelas que atuam e dominam parte do mercado de agroquímicos, vem 

buscando soluções no intuito de implementar o controle biológico nas culturas agrícolas 

(SAMPAIO, 2018). 
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Outra possibilidade que se vislumbra é a agricultura orgânica. A lei n.10.831, de 

dezembro de 2003 define, no artigo primeiro, agricultura orgânica como sendo: 

Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se 
adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais 
e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 
comunidades rurais, tendo por objetivo à sustentabilidade econômica e 
ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 
de energia não-renovável, empregando, sempre que possíveis métodos culturais, 
biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 
eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações 
ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente 
(BRASIL, 2003p. 1). 
 

Esse modelo de agricultura vem ganhando espaço, proporcionando cuidados com o 

meio ambiente utilizando-se da agroecologia, a qual defende um manejo sustentável das 

lavouras, levando em conta as condições de trabalho dos agricultores, a compatibilidade das 

culturas em relação ao ecossistema e ao mesmo tempo, evitando o emprego de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos; fato que estimula o plantio de produtos orgânicos (EMBRAPA, 2017; 

PAVANI, 2016). 

O manejo de integrado de pragas é outra tecnologia que tem como princípio o sistema 

racional de pragas na agricultura com a utilização de mínima de agrotóxicos (FILHO, 2011). 

De acordo com Busoli et al., (2014), o MIP compreende métodos de controle aliados às 

práticas culturais e deve ser composto por três princípios básicos: 

I. Princípio econômico: toda tecnologia adotada deve ter custo compatível com 
os benefícios; isto é, produtividade maior e custo menor. 

II. Princípio ecológico: as medidas ou estratégias adotadas devem possibilitar um 
incremento das interações tritrócas que ocorrem no agroecossistema, com 
destaque para o Controle Biológico Natural de pragas.  

III. Princípio toxicológico: sempre optar pela utilização de defensivos seletivos, com 
menor toxicidade ao homem e ao meio ambiente e baixo impacto sobre inimigos 
naturais (BUSOLI et al., 2014, p. 309-310). 
 
 

Esta prática tem o objetivo de amenizar os problemas de contaminação do ambiente e 

diminuir as taxas de resíduos nos alimentos, gerando melhor qualidade de vida ao produtor e 

ao consumidor (FILHO, 2011) 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada no município de Presidente Médici, Estado de Rondônia, que 

possuía uma população de 22.319 habitantes no último censo realizado pelo IBGE em 2010, 

com estimativa de 19.409 pessoas para 2018 (IBGE, 2018). O município pertence à 

microrregião de Ji-Paraná e à mesorregião leste rondoniense e está constituído por vilas e 

distritos (seus aglomerados urbanos) sendo: Estrela de Rondônia, Novo Riachuelo, Bandeira 

Branca, Santo Antônio e Vila Camargo. A área rural constitui-se de grandes, médias e 

pequenas propriedades que realizam como principais atividades a agropecuária de leite e de 

corte e a agricultura. A Figura 12 demonstra o distrito Estrela de Rondônia que faz parte do 

município de Presidente Médici 

 

Figura 12- Localização do município de Presidente Médici e do Distrito Estrela de Rondônia. 
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 
 

O distrito Estrela de Rondônia é o foco principal desta pesquisa, pois se destaca pela 

produção de maracujá, sendo desenvolvida por agricultores familiares, gerando renda extra e 

também empregos para a população. Almeida (2008), em seu estudo sobre influências do 
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desenvolvimento local sustentável do maracujá no Distrito Estrela de Rondônia, relata que o 

distrito possuía uma população de 3,5 mil habitantes. Dados oficiais não foram obtidos. 

Devido à maior quantidade de frutas de maracujá que são cultivadas na região os 

produtores rurais em parceria com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER-RO), realizam todo ano a tradicional Festa do Maracujá.  

 

2.2 TIPO DE PESQUISA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para a construção desta pesquisa foi utilizado o método de pesquisa descritiva e 

levantamento em campo. 

Esse tipo de pesquisa se define como:  

 Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada população ou 
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 
técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 
Assume, em geral, a forma de levantamento (GIL, 1991apud SILVA; MENEZES, 
2005, p.21). 
Levantamento: é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. Procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 
quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Quanto 
o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado, 
tem-se um censo (GIL, 2008, p. 9). 

 

 
Após a pesquisa bibliográfica, foi elaborado um formulário composto por cinco 

tópicos sendo propriedade, lavoura, uso de agrotóxicos (aplicação), embalagens vazias e 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Ao todo, o formulário se constituiu por 22 

perguntas entre semiabertas e fechadas. Antes de ir a campo, foi realizado um pré-teste dois 

proprietários rurais para verificar se as perguntas e opções eram adequadas e se a linguagem 

utilizada era propícia para o público alvo.  O formulário teve o intuito de investigar as práticas 

que os agricultores possuem com relação principalmente ao manejo dos agrotóxicos e das 

embalagens vazias que são geradas, desde sua geração até sua disposição final, relacionando-

as com outras variáveis.  

 

2.3 UNIVERSO DE ESTUDO 

Para o presente estudo foram considerados como população alvo os produtores da 

agricultura familiar, que trabalham com a cultura do maracujá. Ainda em 2017 e com o 

objetivo de encontrar um registro oficial desses produtores no Distrito Estrela de Rondônia, 

foi solicitada uma relação das propriedades onde se tinha a cultura do maracujá junto à 

(EMATER-RO) e ao (IDARON-RO), porém em nenhum dos órgãos obteve-se o registro de 
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propriedades rurais pretendidas. Com o mesmo objetivo, foi consultado o Censo 

Agropecuário 2017 do IBGE, mas não constavam informações como as requeridas.   

Portanto, os dados foram obtidos verbalmente com os técnicos da EMATER, os quais 

informaram que o Distrito no ano de 2016 possuía 80 famílias que trabalhavam com a lavoura 

de maracujá. Contudo, em 2017 houve uma diminuição de produtores da fruta, devido à 

incidência de pragas e doenças que ocasionaram aumento nos custos de produção e, portanto 

diminuição da produção do fruto. Assim, devido à incerteza no número de propriedades rurais 

que possuíam a cultura de interesse, foi solicitada ao técnico da EMATER a indicação da 

propriedade principal que cultivasse a fruta e as demais foram apontadas pelos produtores que 

iam sendo entrevistados, obtendo-se assim a população para a realização do estudo; no total, 

50 propriedades rurais com lavouras de maracujá, no referido distrito.  

Foi utilizado o aplicativo de celular GPS test para obter as coordenadas de cada 

propriedade visitada e assim, foram anotados em uma planilha (APÊNDICE A) para em 

seguida inseri-los no software Google Earth Pro, e posteriormente confeccionar os mapas 

utilizando o programa ArcMap 10.5, versão para estudante, disponibilizado pela 

Environmental Systems Research Institute –  ESRI, no sítio https://www.esri.com/en-

us/home. 

 

2.4 APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS 

A aplicação dos formulários (APÊNDICE B) foi realizada entre os meses de fevereiro 

e abril de 2019 na área rural do Distrito Estrela de Rondônia, mais precisamente nas linhas: 

128 setor Muqui; 132 setor Muqui; 136 setor Muqui; 136 setor Igarapé grande e BR-364. 

Também foi realizado nos travessões das linhas 136 e 128 (FIGURA 13).  
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Figura 13 – Culturas de maracujá nas linhas 136 e 128. 
Fonte: O autor (2019). 

 

Com o intuito de aplicar os formulários, foram realizadas visitas a cada uma das 

propriedades e os agricultores foram entrevistados de forma individual, para preenchimento 

do instrumento. Como critério de escolha da pessoa a ser entrevistada na propriedade, focou-

se no componente da família que realiza a aplicação do agrotóxico e, portanto lida com mais 

frequência com o produto e com o resíduo. Ressalta-se que os dados do proprietário não 

foram divulgados e que essa informação foi levantada somente por questões de organização. 

Durante as visitas foi feita a observação sistemática das etapas do manejo das 

embalagens vazias dos agrotóxicos, a saber, geração, acondicionamento, armazenamento e 

transporte; assim como foi realizado, onde permitido, o registro fotográfico dos locais e da 

situação com relação às embalagens vazias de agrotóxicos. 

O processamento dos dados foi realizado no programa Excel versão 2007, com a 

paralela geração de gráficos para posterior análise e discussão dos resultados.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A seguir são apresentados os resultados obtidos na pesquisa. Importante destacar que a 

população alvo de estudo correspondeu a 50 propriedades que possuem cultivo de maracujá, 

no Distrito Estrela de Rondônia. A sequência para relatar os resultados será a mesma usada no 

formulário aplicado in loco, sendo que na primeira parte serão apresentados dados gerais das 

propriedades e dos produtores rurais, posteriormente, aspectos da lavoura, logo após aspectos 

da aplicação/uso dos agrotóxicos, seguidamente aspectos relacionados aos equipamentos de 

proteção individual e por último, os dados referentes às embalagens vazias de agrotóxicos.  

 

3.1 PROPRIEDADES E PRODUTORES RURAIS DE MARACUJÁ 

Na figura 14, apresenta-se a distribuição espacial das 50 propriedades rurais, que 

possuem cultivos de maracujá, visitadas no Distrito durante o estudo.  

 
Figura 14 - Localização das propriedades rurais com culturas de maracujá no Distrito Estrela 
de Rondônia, Presidente Médici-RO.    
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 
 

Os dados gerais dos produtores rurais que foram levantados na pesquisa, limitaram-se 

a sexo e escolaridade. Assim, dos 50 proprietários entrevistados, 98% eram homens e 2% 

eram mulheres, denotando que, normalmente, na agricultura familiar, são os homens que 

fazem as aplicações dos agrotóxicos em suas plantações. Estudos corroboram essa tendência 



apresentada no distrito estudado. Segundo Leite (2008), que investigou o uso de agrotóxicos 

na Região Nordeste do Brasil, 92% dos seus entrevistados era composto po

masculina; dados esses que constatam sua prevalência no trabalho do campo. Estudos 

realizados no primeiro trimestre de 2017 pelo Data Sebrae, sobre o perfil dos produtores 

rurais brasileiros, mostram que 84,6% dos produtores são 

corroborando essa tendência no setor rural.

 Com relação à escolaridade dos produt

sua distribuição. 

Figura 15 - Nível de escolaridade dos produtores rurais
Fonte: Autor da pesquisa (2019).

 

 Dos 50 entrevistados, destaca

completo e 17 produtores ensino fundamental incompleto, assim como 3 produtores possuem 

curso superior completo. Segundo a 

têm baixos níveis de escolaridade, onde 70% têm no máximo o ensino fundamental 

incompleto, 13% possui o ensino fundamental completo, 15% têm o ensino médio completo e 

apenas 2% possui ensino superior completo.

população em estudo, os produtores têm condições básicas para leitura e escrita, o que 

permitiria o acesso as informações dos receituários e bulas dos agrotóxicos que contém os 

procedimentos necessários para sua aplicação e manejo. No entanto, é prática geral
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incompleto, 13% possui o ensino fundamental completo, 15% têm o ensino médio completo e 

se considerar que, na 

ulação em estudo, os produtores têm condições básicas para leitura e escrita, o que 

permitiria o acesso as informações dos receituários e bulas dos agrotóxicos que contém os 

procedimentos necessários para sua aplicação e manejo. No entanto, é prática geral da 

de informações. 

Fundamental 
Completo
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3.2 PERFIL DA LAVOURA 

 Com relação ao tamanho da lavoura nas propriedades estudadas, a Figura 16, 

apresenta a distribuição desse aspecto levantado. 

Figura 16 – Área plantada da lavoura de maracujá.  
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Assim, evidenciou-se que 52% das culturas de maracujá, instalam-se em áreas maiores 

que 4.500 m2, seguidas por áreas entre 1.501 e 3000 m2.  Estudo da EMBRAPA (2016), 

descreve as áreas de cultivo do maracujá como pequenas, sendo utilizadas para sua produção 

pouco mais de 1 ha (equivalente a um campo de futebol), sendo possível manter uma família.  

Com relação aos tipos de pragas que mais atacam a lavoura do maracujá, os 

produtores apontaram como principais as lagartas, os percevejos e os ácaros. Segundo a 

EMPRAPA (2011), doenças e pragas dificultam a germinação dos frutos, assim como seu 

crescimento e produção , derivando em produtos de menor qualidade.  

Outro aspecto avaliado foi a idade das lavouras que, varia de uma propriedade para 

outra. A idade corresponde ao tempo em que o cultivo permanece produzindo o fruto, 

incluindo vários ciclos de crescimento e produção. Na Figura 17, visualiza-se o resultado nas 

propriedades estudadas.  

 

Figura 17– Idade das lavouras de maracujá. 
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

4 (8%) 

11 (22%) 9 (18%) 

26 (52%)  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

< 1500 m² 1501 - 3000 m² 3001 - 4500 m² > 4500 m²

47%

39%

14%

0 10 20 30 40

< 1 

1 a 2

2 a 3

> 3 



No Distrito foi constatado junto aos produtores que as lavouras de

idades menores que um ano preva

intensa presença de pragas e doenças, vêm

maracujá, ficando entre quatro

dessas doenças e pragas, a vida

meses (EMBRAPA, 2011). Importante destacar que, antigamente, as lavouras de maracujá 

apresentavam um tempo de vida média de três anos, atingindo até cinco anos de produção nas 

propriedades rurais (EMBRAPA, 2011). O desequilíbrio natural e a proliferação de pragas e 

doenças têm feito que a vida útil da cultura do maracujá se reduza e que a aplicação de 

agroquímicos se intensifique. 

Com relação às duas variáveis mencionadas anteriormente (pragas e idad

lavouras), a EMBRAPA (2011) corrobora que, as pragas e doenças que foram surgindo na 

cultura do maracujá, modificaram substancialmente seu tempo de vida e que os custos de 

produção do maracujazeiro (que inclui gastos com madeira, arames, adubação,

dentre outros) aumentaram, principalmente por exigir maior número de pulverizações com 

agrotóxicos, tendo como consequência

maiores impactos ao meio ambiente

 Ao questionar os proprietários a r

a lavoura do maracujá, o resultado apresenta

Figura 18- Orientação técnica acerca da lavoura de maracujá.
Fonte: Autor da pesquisa (2019).
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meses (EMBRAPA, 2011). Importante destacar que, antigamente, as lavouras de maracujá 

apresentavam um tempo de vida média de três anos, atingindo até cinco anos de produção nas 

MBRAPA, 2011). O desequilíbrio natural e a proliferação de pragas e 

doenças têm feito que a vida útil da cultura do maracujá se reduza e que a aplicação de 

 

Com relação às duas variáveis mencionadas anteriormente (pragas e idad

lavouras), a EMBRAPA (2011) corrobora que, as pragas e doenças que foram surgindo na 

cultura do maracujá, modificaram substancialmente seu tempo de vida e que os custos de 

produção do maracujazeiro (que inclui gastos com madeira, arames, adubação,

principalmente por exigir maior número de pulverizações com 

consequência maior geração de embalagens vazias de agrotóxicos e 

maiores impactos ao meio ambiente 

Ao questionar os proprietários a respeito de receberem ou não orientação técnica sobre 

á, o resultado apresenta-se na Figura 18.  

acerca da lavoura de maracujá. 
(2019). 

se que 68% dos entrevistados não receberam nenhum tipo de 

orientação técnica relacionada ao manejo da cultura do maracujá. Os prop

cinco anos atrás, a orientação técnica era mais frequente, sen
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No Distrito foi constatado junto aos produtores que as lavouras de maracujá com 

%). Importante mencionar que, em regiões com 

se reduzindo o período de colheita das lavouras de 

em regiões com menor presença 

se a 12 meses e, eventualmente, até 24 

meses (EMBRAPA, 2011). Importante destacar que, antigamente, as lavouras de maracujá 

apresentavam um tempo de vida média de três anos, atingindo até cinco anos de produção nas 

MBRAPA, 2011). O desequilíbrio natural e a proliferação de pragas e 

doenças têm feito que a vida útil da cultura do maracujá se reduza e que a aplicação de 

Com relação às duas variáveis mencionadas anteriormente (pragas e idade das 

lavouras), a EMBRAPA (2011) corrobora que, as pragas e doenças que foram surgindo na 

cultura do maracujá, modificaram substancialmente seu tempo de vida e que os custos de 

produção do maracujazeiro (que inclui gastos com madeira, arames, adubação, agrotóxicos, 

principalmente por exigir maior número de pulverizações com 

maior geração de embalagens vazias de agrotóxicos e 

m ou não orientação técnica sobre 

 

nenhum tipo de 

orientação técnica relacionada ao manejo da cultura do maracujá. Os proprietários rurais 

anos atrás, a orientação técnica era mais frequente, sendo que 

Não recebeu nenhum tipo de orientação
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Desta maneira, percebe-se que a assistência técnica dada aos produtores de maracujá 

no Distrito Estrela de Rondônia pelos órgãos públicos é pouca e que, por outro lado, os 

produtores não vão até tais entidades à procura de informações referentes, ficando apenas com 

os conhecimentos adquiridos através de outros produtores e de suas práticas diárias. Com 

relação à orientação que os agricultores recebem por agrônomos e técnicos particulares, esta 

consiste nas práticas para realização da calagem e adubação do solo, objetivando o melhor 

desenvolvimento da lavoura e uma eficiente produção.  

Conforme Rigotto (2010) da Universidade Federal do Ceará, em pesquisa sobre os 

agrotóxicos no Brasil realizado pelo Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde para a 

Sustentabilidade, a orientação técnica continua muito limitada, sendo praticada em apenas 

22% dos estabelecimentos com área média de 228 hectares. 

 

3.3 USO DOS AGROTÓXICOS 

Uma importante forma de o produtor manusear e se proteger dos malefícios dos 

agrotóxicos é ficar atento a todas as informações contidas no receituário agronômico, rótulos 

e bulas do produto. Diante disso, a figura 19, mostra as práticas habituais dos produtores com 

relação à leitura dos receituários, rótulos e bulas. 

 

 
Figura 19 – Leitura do receituário agronômico, rótulos e bulas. 
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 
Nota: Outro –  Produtores não sabem ler. 
 

 O receituário agronômico é lido por 58% dos produtores rurais às vezes e a leitura dos 

rótulos e bulas é feita sempre por 48% dos entrevistados. Em outros, estão os produtores 

rurais que não sabem ler, por isso não tem condições de acessar tais informações. Os 

produtores rurais informaram que lêem, porém apenas 12% fazem a leitura do receituário. 
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rótulos e bulas por saberem as dosagens e os tipos de agrotóxicos, pois já usaram 

anteriormente na cultura. Conforme mencionado anteriormente sobre a escolaridade, 

observou-se que a maioria não tinha concluído o ensino fundamental, acredita-se que, devido 

à baixa escolaridade dos participantes da pesquisa, ou por alguns não saberem ler, não são 

acostumados a ler os receituários, rótulos e bulas. 

Os produtores relataram também que os técnicos responsáveis pela venda dos 

agrotóxicos se preocupam somente em vender o produto, mas não se atentam em dar 

instruções aos produtores (pelo menos nas primeiras ocasiões que um produtor adquire o 

produto); de igual forma, poucos produtores perguntam ou pedem orientação aos técnicos a 

respeito do assunto. Tal análise preocupa, pois, acredita-se que se forem seguidas as 

instruções do receituário agronômico e dos rótulos e bulas a respeito da aplicação dos 

agrotóxicos, diminuir-se-iam em parte as afetações à saúde dos trabalhadores e os impactos 

nos recursos água, solo e ar. Conforme Almeida, Souza e Barros (2015), a receita ou 

receituário é um documento que contém todas as informações específicas para cada cultura ou 

problema. A prescrição e orientação técnica para utilização do agrotóxico devem ser feita por 

um profissional habilitado, para que os agrotóxicos possam ser comercializados diretamente 

ao usuário (produtor), mediante apresentação do receituário. 

O receituário contém: 

I - Nome do usuário, da propriedade e sua localização; II- Diagnóstico; III- 
Recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do 
produto; IV – Data, nome e CPF e assinatura do profissional que emitiu, 
além do seu registro no órgão fiscalizador do exercício profissional [...] 
(ALMEIDA; SOUZA; BARROS, 2015, p.9-10). 

A Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989, considera que tanto nas bulas quanto nos 

rótulos dos agrotóxicos devem constar, obrigatoriamente, os símbolos de perigo; o nome do 

produto; as precauções e instruções de primeiros socorros; e o nome e o endereço do 

fabricante (BRASIL, 1989). 

Conti (2014) ainda ressalva em seus estudos sobre logística reversa de embalagens de 

agrotóxicos no município de Concórdia/SC, muitos dos trabalhadores rurais, não estão 

capacitados para interpretar rótulos e bulas dos agrotóxicos, o que pode resultar na 

contaminação do meio ambiente, deles próprios e dos consumidores. 

 Questionados em relação à frequência de aplicação dos agrotóxicos, a Figura 20 ilustra 

os resultados.  



Figura 20 - Frequência de aplicação dos agrotóxicos na lavoura de maracujá.
Fonte: Autor da pesquisa (2019).
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 Para que os produtores não fiquem diretamente expostos na aplicação dos agrotóxicos 

é necessário o uso do equipamento de proteção individual. Os produtores foram questionados 

sobre o uso dos EPI´s e 76% relataram usar sempre, seguido por 14% que não usam e 10% 

que usam às vezes. Os principais EPI´s utilizados pelos produtores entrevistados foram: botas 

ou botinas e máscaras. Os produtores ainda relataram que não utilizam a toca árabe, o jaleco e 

o avental.  

 Segundo Almeida, Souza e Barros (2015), em documento sobre receituário 

agronômico e prescrição técnica de agrotóxicos, os EPI´s que devem ser utilizados para a 

aplicação dos agrotóxicos são os descritos na Figura 21. 

Figura 21 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
Fonte: Almeida, Souza e Barros (2015). 
 

O emprego de EPI's deve ser considerado como ferramenta de proteção necessária 

para uso dos trabalhadores, mas existe uma acentuada resistência por parte dos agricultores no 

uso dos mesmos. Segundo eles, o uso dos EPI's, somado às elevadas temperaturas da 

região,causa desconforto térmico, assim como o peso e o material da vestimenta dificulta a 

aplicação dos agrotóxicos.   

Delgado e Paumgartten (2004), em estudo sobre intoxicações e uso de pesticidas por 

agricultores do Município de Paty do Alferes/RJ, relataram que umas das principais razões 

para não se utilizar EPI’s são: falta de costume (29%), desconforto (22%), dificultam o 
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trabalho (16%), preço elevado (16%) e temperatura (18%), podendo provocar desconforto 

térmico, tornando-os bastante incômodos para uso, podendo levar em casos extremos ao 

estresse térmico do trabalhador rural. 

Os equipamentos de proteção individual após estarem impossibilitados para o uso 

devem, também, ter uma destinação final adequada. Com relação ao tema, os produtores 

foram indagados, sendo que 56% têm a prática de queimá-los, 18% descartam os 

equipamentos junto aos resíduos comuns e 16% deixam na lavoura em barracas (abrigo ou 

tenda) construídas de bambus, palhas e lonas. Dentre os produtores entrevistados, 8% 

relataram não usar nenhum tipo de EPI, e assim não realizam o descarte.  

Percebe-se que a prática mais comum para destinação dos EPI's usados pode 

contaminar o ambiente, pois esses objetos contêm ainda resíduos de agrotóxicos e a só a 

queima do plástico e outros componentes do equipamento, somado às substâncias perigosas 

que são retidas neles, podem causar grandes impactos. Segundo Veiga et al., (2007), a maioria 

dos produtores estudados realizam o descarte desses equipamentos usualmente no lixo 

comum, queimam os EPI's em fogueiras ou enterram tais elementos. Importante denotar que 

os componentes dos EPI's não são biodegradáveis nem biodestrutíveis, sendo que, as práticas 

adotadas pelos produtores estudados comprometeram a saúde humana, a qualidade da vida no 

trabalho rural e agravam os problemas ambientais (VEIGA et al., 2007). 

 

3.4 MANEJO DAS EMBALAGENS VAZIAS 

A tríplice lavagem das embalagens vazias é realizada com o intuito de eliminar o 

produto que resta nos vasilhames, evitando a contaminação dos produtores e do meio 

ambiente. Nesse sentido, o processo de tríplice lavagem não é feito corretamente, ou seja, 

82% dos entrevistados realizam somente uma vez. No entanto, ao indagar um pouco mais 

sobre o processo, alguns produtores informaram que a lavagem das embalagens é feita uma 

única vez, normalmente no dia que irão devolver as embalagens para o órgão responsável, 

evidenciando um problema na falta de informação de como se deve realizar a tríplice lavagem 

corretamente.  

Nogueira e Dantas (2013) relataram em seus estudos sobre o destino final dado às 

embalagens vazias de produtos agrotóxicos utilizados pelos produtores rurais de 

Boqueirão/PB que 59,4% dos pesquisados realizam a tríplice lavagem, enquanto 40,6% não 

realizam. Por outro lado, sobre o destino da água de lavagem, o autor coloca que 84,2% dos 

entrevistados cumprem o que determina a Lei n. 9.974/1989.  



A respeito da prática de perfurar as embalagens vazias de agrotóxicos após a 

lavagem, 74% dos entrevistados responde

a ANVISA (2011) recomenda aos produtores realizar a perfuração das embalagens com o 

objetivo de evitar que seja reutilizada

resíduos e o segundo,representa a fase na qual a embalagem estará totalmente seca para a 

devolução. 

 Após a realização das duas práticas anteriores, as embalagens devem ser 

acondicionadas evitando que fiquem em lugares inadequados ou ex

Figura 22 traz resultados com relação ao acondicionamento das embalagens nos locais de 

estudo.  

Figura 22– Acondicionamento das embalagens vazias.
Fonte: Autor da pesquisa (2019)
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Figura 23 – Formas de acondicionamento das embalagens vazias de agrotóxicos.
Fonte: Autor da pesquisa (2019).
 

Todavia, de acordo com a ANVISA (2011), as embalagens lavadas deverão ser 

acondicionadas nas caixas de papelão que embalam os agrotóxicos no ato da compra.   Apesar 
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5 litros e 20 litros) e estes, embalados nas agropecuárias em sacolas plásticas. Médios e 

grandes agricultores adquirem sim, seus agrotóxicos, em caixas de papelão, ma

pequenos produtores. 

Para a etapa de armazenamento, 

existência, na propriedade, de um local próprio para o armazenamento das

Na figura 24, denota-se o resultado. 

Figura 24 - Armazenamento das embalagens de agrotóxicos
Fonte: Autor da pesquisa (2019).
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Para a etapa de armazenamento, os produtores rurais foram indagados sobre a 
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Formas de acondicionamento das embalagens vazias de agrotóxicos. 

Todavia, de acordo com a ANVISA (2011), as embalagens lavadas deverão ser 

acondicionadas nas caixas de papelão que embalam os agrotóxicos no ato da compra.   Apesar 

dessa recomendação, é importante mencionar que os agrotóxicos vendidos para os pequenos 

icultores, normalmente são disponibilizados em recipientes de pequenos volumes (1 litro, 

5 litros e 20 litros) e estes, embalados nas agropecuárias em sacolas plásticas. Médios e 

grandes agricultores adquirem sim, seus agrotóxicos, em caixas de papelão, mas não os 

os produtores rurais foram indagados sobre a 

embalagens vazias. 
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Como resultado, 86% dos entrevistados relataram possuir um local para 

armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos. Tais locais consistem em "tulhas de 

madeira" construídas a 50 centímetros do solo; "tulhas de madeira" apoiadas diretamente no 

solo; assim como "tendas" construídas próximas às lavouras. Uma prática também realizada é 

deixar as embalagens vazias na própria lavoura ou em lugares longe das suas casas. Acredita-

se então que os produtores de maracujá pesquisados, por não possuírem informações a 

respeito do que deve ser um local adequado para armazenamento e também por não possuir 

condições financeiras para sua construção, acabam utilizando apenas barracas de lona (tendas) 

nas próprias lavouras e tulhas, misturando as vezes os agrotóxicos com insumos como milho, 

ração, sal mineral etc. Tais práticas evidenciam que os locais onde as embalagens são 

armazenadas são impróprios para esse fim. Os locais de armazenamento, de algumas 

propriedades visitadas, podem ser visualizados na Figura 25.  

Figura 25 – Locais de Armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos. 
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a SUVISA e ANVISA (2011), os usuários/agricultores devem 

armazenar as embalagens vazias nas propriedades temporariamente no próprio depósito das 

embalagens cheias, desde que devidamente identificadas e separadas das embalagens vazias. 

Os locais devem ser impermeabilizados, cobertos e possuir ventilação, ficando os locais em 

desacordo com o proposto pelas normas. 



Gebler et al., (2017) em orientação para instalação de depósitos de agrotóxicos e 

embalagens nas propriedades 

que evite a infiltração e estrutura em alvenaria com ventilação e espaço, sã

inadequados para o armazenamento 

Os produtores foram questionados a respeito do descarte/devolução das embalagens 

vazias de agrotóxicos. Com relação a es

devolução das embalagens na EMATER,

136 e 126 e 16% em posto de recolhimento como a Associação de Revendedores de 

Agropecuários de Rondônia (ARPARO)

Agroquímicos de Cacoal e Região (ARPACRE).  A devolução das embalagens é uma prática 

comum dos agricultores, uma vez que cumprem o parágrafo segundo da 

que descreve a devolução por parte dos produtores aos postos ou centros de recolhimento no 

prazo de até um ano (BRASIL, 1989)

Com ao passar do tempo o uso dos agrotóxicos se intensificou, e grandes quantidades 

de embalagens começaram a ser geradas nas lavoura

embalagens para armazenar e transportar água, leite e outros produtos similares, sem 

conhecimento algum dos danos que tal prática poderia acarretar 

2012). Diante desta informação, indagou

embalagens vazias, sendo que 98% dos entrevistados não 

embalagem vazia para armazenamento de água que servirá para fazer a mistura com 

agrotóxico e posterior aplicação

produtores, neste sentido, estão cientes de que não devem armazenar nenhum produto nes

tipo de embalagem. 

Com relação ao transporte das embalagens vazias até os pontos de recolhimento, a 

Figura 26 mostra os meios utilizados pelos agricultores pesquisados. 

Figura 26 – Transporte das embalagens vazias de agrotóxicos.
Fonte: Autor da pesquisa (2019).
Notas: outros - Caminhões e caminhonete
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Os produtores foram questionados a respeito do descarte/devolução das embalagens 

Com relação a esse aspecto, 66% dos pesquisados inform

devolução das embalagens na EMATER, 32% nas associações de produtores rurais das linhas 

136 e 126 e 16% em posto de recolhimento como a Associação de Revendedores de 

Agropecuários de Rondônia (ARPARO) e Associação das Revendas de Produtos 

Agroquímicos de Cacoal e Região (ARPACRE).  A devolução das embalagens é uma prática 

comum dos agricultores, uma vez que cumprem o parágrafo segundo da Lei n

descreve a devolução por parte dos produtores aos postos ou centros de recolhimento no 

prazo de até um ano (BRASIL, 1989). 

Com ao passar do tempo o uso dos agrotóxicos se intensificou, e grandes quantidades 

de embalagens começaram a ser geradas nas lavouras. Alguns produtores usavam as 

embalagens para armazenar e transportar água, leite e outros produtos similares, sem 

conhecimento algum dos danos que tal prática poderia acarretar à saúde (REINATO 

2012). Diante desta informação, indagou-se o possível armazenamento de algum produto nas 

embalagens vazias, sendo que 98% dos entrevistados não fazem essa prática e 2% utiliza a 

embalagem vazia para armazenamento de água que servirá para fazer a mistura com 

agrotóxico e posterior aplicação em ervas daninhas que invadem o solo da lavoura. Os 

produtores, neste sentido, estão cientes de que não devem armazenar nenhum produto nes

Com relação ao transporte das embalagens vazias até os pontos de recolhimento, a 

ra os meios utilizados pelos agricultores pesquisados.  

Transporte das embalagens vazias de agrotóxicos. 
Autor da pesquisa (2019). 
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Evidencia-se que o transporte das embalagens vazias até os pontos de recolhimento é 

realizada predominantemente em carros convencionais (no porta malas) por 46% dos 

produtores que podem ter incômodos advindos dos odores que são expelidas pelas 

embalagens vazias. Contudo, nem todos têm as condições necessárias para aquisição de 

automóvel tipo caminhonete para transportar as embalagens vazias de agrotóxicos. Os 4% dos 

entrevistados que realizam o transporte a pé, pois residem próximos ao ponto de 

recolhimento. Na Figura 27 apresentam-se o transporte feito a motos com meios em que são 

transportadas as embalagens. 

Figura 27 – Transporte das embalagens de agrotóxicos feitas com motos e motos com 
carretinhas. 
Fonte: Autor da pesquisa (2019). 

 

Após a devolução aos órgãos correspondentes, as embalagens vazias de agrotóxicos 

são encaminhadas para a central de recolhimento de embalagens vazias, que no caso do estado 

de Rondônia é a ARPACRE. Essa central é licenciada e tem como objetivo o recebimento, 

controle, redução de volume, acondicionamento e armazenamento temporário das embalagens 

vazias de agrotóxicos (inpEV, 2018). As centrais fazem a triagem dessas embalagens e 

posteriormente determinam se as embalagens estão em condições de reciclagem ou de 

incineração (inpEV, 2018). 
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Alguns agricultores, como relatado anteriormente, deixam as embalagens vazias nas 

lavouras ou diretamente no solo. Essas práticas podem gerar impactos ao meio ambiente. 

Diante do exposto, indagou-se aos produtores se tem conhecimento dos riscos de 

contaminação ao meio ambiente gerados por tais práticas. Assim, 66% relataram conhecer os 

riscos e proteger o meio ambiente, 32% sabem dos riscos, mas não se atentam aos riscos e 2% 

não sabem dos riscos de contaminação. Assim, mais da metade dos produtores está ciente dos 

danos que as embalagens vazias de agrotóxicos podem acarretar ao meio ambiente. 

Desta maneira o destino correto das embalagens vazias de agrotóxicos para o órgão 

responsável é importante, pois evitam ser depositadas a céu aberto contaminando o ar pela 

evaporação dos resíduos dos agrotóxicos ou gerando percolados tóxicos que podem infiltrar 

no solo e atingir as águas subterrâneas (MACEDO et al., 2015; SILVA, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Considera-se de relevância o estudo ora tratado, pois, o levantamento em campo, foi 

realizado com a população total de produtores rurais de maracujá do Distrito Estrela de 

Rondônia e não somente com uma amostra, trazendo assim resultados representativos. Desta 

maneira, foram entrevistados 50 produtores rurais que cultivam maracujá no referido Distrito 

que pertence ao município de Presidente Médici (RO). 

A cultura do maracujá é atacada basicamente por lagartas, percevejos e ácaros. Para 

combater tais pragas, os produtores rurais do Distrito fazem a aplicação de agrotóxico de 

acordo com a aparição/incidência das mesmas, sem considerar, muitas vezes, as 

recomendações técnicas nem as indicações que constam nos receituários agronômicos, nos 

rótulos e nas bulas. Esse fato pode estar gerando consumo excessivo de agrotóxicos e maior 

geração de embalagens vazias.  

Com relação ao manejo das embalagens vazias de agrotóxicos, percebe-se maior 

deficiência nas etapas de armazenamento e transporte dos resíduos, as quais são realizadas em 

desacordo com o pautado pelas normas. No entanto, acredita-se que essas deficiências são 

devidas à falta de recursos financeiros dos produtores rurais que não tem condições de realizar 

melhores estruturas ou de adquirir veículos como os recomendados, impedindo a adequação 

às normas. 

Na área de estudo, a logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos funciona 

devido à obrigatoriedade que o agricultor tem de fazer a devolução da embalagem. Sabe-se 

que, caso as embalagens não sejam levadas para os pontos de recolhimento, os usuários são 

passíveis de multas, penalidades e sanções por parte dos órgãos respectivos.  

Em aproximadamente metade dos casos, as pulverizações não atingem o alvo ao qual 

se direcionam. Portanto, faz-se necessária a capacitação e o treinamento dos produtores rurais 

de maracujá por técnicos e profissionais que repassem práticas simples que aumentem a 

eficiência das aplicações, considerando fatores tais como as condições micro meteorológicas 
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do local, os tipos de pragas e doenças, os bicos e demais condições dos pulverizadores, o 

correto preparo de caldas seguindo as instruções de rótulos e bulas, assim como do receituário 

agronômico, dentre outras. 

Os órgãos encarregados da temática poderiam convocar, em uma única propriedade, 

vários produtores rurais de uma mesma cultura, para realização de palestras e demais 

atividades que contemplem as práticas acima mencionadas. Da mesma maneira, associações 

ou cooperativas de produtores rurais podem demandar dos órgãos tais capacitações e 

treinamentos, objetivando chegar a públicos maiores, devido à dificuldade de visitar uma a 

uma as propriedades rurais nos municípios.  

A transição para práticas agroecológicas e uso de controle biológico para pragas e 

doenças, assim como a conscientização de todos os danos à saúde que tais princípios ativos 

causam nas famílias e propriedades que realizam a agricultura familiar, é importante.  Uma 

vez que o município de Presidente Médici não possuí associações de produtores orgânicos, 

sugere-se sua criação, visando a proteção da saúde dos produtores, do meio ambiente e dos 

produtos cultivados e consumidos por diferentes públicos. 

Alerta-se que, se os agrotóxicos não estão na embalagem vazia, estão nos organismos 

das pessoas que os aplicam, em todos os recursos bióticos e abióticos que integram o meio 

ambiente e nos produtos consumidos na mesa dos brasileiros. Dessa maneira, a sociedade 

precisa avançar muito, ao ponto de refletir sobre este aspecto e se preocupar com a utilização 

desenfreada de agrotóxicos.   
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APÊNDICE A – Planilha para levantamento de propriedades
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APÊNDICE B – Formulário para Coleta de Dados em Campo 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

MANEJO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS PELOS 
PRODUTORES RURAIS EM LAVOURA DE MARACUJÁ DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE MÉDICI - RO 

 

I - Propriedade e proprietário 
1- Localização: ................................................................................................................. 
2- Nome: ........................................................................................................................... 
3- Nível de escolaridade do senhor (a)? 
3.1(    ) Ensino fundamental completo      
3.2(    ) Ensino fundamental incompleto  
3.3(    ) Ensino médio completo 
3.4(     ) Ensino médio incompleto       
3.5(     ) Curso superior completo  
3.6(     ) Curso superior incompleto 
 

II- Lavoura 
 

4- Qual é a área plantada da lavoura de maracujá? 
Metros quadrados Alqueires Hectares 
(    ) < 1500 m² (    ) < 0.062 Alq. (    ) < 0.15 ha 
(    ) 1500 –  3000 m² (    ) 0.062 – 0.124 Alq. (    ) 0.15 – 0.30 ha 
(    ) 3001 –  4500 m² (    ) 0.124  –  0.186 Alq. (    ) 0.30 – 0.45 ha 

(    ) > 4500 m² (    ) > 0.186 Alq. (    ) > 0.45 ha 
 
5-Quais são os tipos de pragas que atacam a lavoura de maracujá? 
5.1(    ) Pulgões        
5.2(    ) Lagartas 
5.3(    ) Percevejos 
5.4(    ) Ácaros 
5.5(    ) Cupins          
5.6(    ) Abelhas 
5.7(    ) Moscas   
5.8(     )Outros...................................................................................................................... 
 
6- Qual é a idade da lavoura?  
Lavoura 1 Lavoura 2 
(   ) < de 1 ano  (   ) < de 1 ano  
(   ) De 1 ano a 2 anos   (   ) De 1 ano a 2 anos   
(   ) De 2 anos a 3 anos  (   ) De 2 anos a 3 anos  
(   ) > 3 anos (   ) > 3 anos 
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7- Recebe orientação técnica sobre a lavoura de maracujá? 
7.1(    )Sim                                           7.2(    )Não  
Se sim, de qual órgão?  
7.1.1(    ) EMATER 
7.1.2(    ) IDARON  
7.1.3(    ) Assistência técnica particular  
Explique de que tipo/como foi esta orientação técnica: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

III-Uso de Agrotóxicos (aplicação) 
 
8- O senhor (a) faz a leitura do receituário agronômico do agrotóxico? 
8.1(    )Sim                                            8.2(    )Não                                   8.3(    ) Às vezes 
8.4 Outro: ......................................................................................................................... 
9-O senhor (a) costuma ler os rótulos e bulas dos agrotóxicos utilizados na lavoura de 
maracujá, antes de sua aplicação? 
9.1(    )Sim                                       9.2(    )Não                              9.3(    )Às vezes 
9.4 Outro ...................................................................................................................... 
10-Com qual frequência o senhor faz a aplicação dos agrotóxicos na cultura de 
maracujá? 
10.1(    ) Diária 
10.2(    ) 2 a 3 vezes por semana 
10.3(    ) Quinzenal( 15 em 15 dias) 
10.4(     )Outro .................................................................................................................... 
11- O senhor (a) já se sentiu mal pela utilização de agrotóxicos? 
11.1(    )Sim      
11.2(    )Não 
11.3(     ) Talvez, as vezes me sinto mal quando mexo com esses produtos, mas nunca fui ao 
hospital depois. 

IV -Embalagens Vazias 
 

12- Após o uso dos agrotóxicos, é realizada a tríplice lavagem das embalagens? 
12.1(    )Sim                                  12.2(    )Não                              12.3(    )Às vezes 
13-As embalagens vazias de agrotóxicos são furadas após a tríplice lavagem?  
13.1(    )Sim                                  13.2(    )Não                              13.3(    )Às vezes 
14- Como é feito o acondicionamento das embalagens vazias de agrotóxicos?  
14.1(    )Sacos naturais ou sintéticos 
14.2(    )Sacolas 
14.3(    )Caixas de papelão 
14.4(    )Não faz 
14.5(   )Outros ................................................................................................................. 
15-Existe na propriedade um local para armazenar as embalagens vazias de agrotóxicos? 
15.1(   ) Sim, que local?.......................................................................15.2(   )Não 
16- As embalagens vazias de agrotóxicos são descartadas em qual local? 
16.1(   ) São deixadas na própria lavoura 
16.2(   ) São queimadas no terreiro 
16.3(   ) São levadas para o ponto de recolhimento do IDARON 
16.4(    ) São levadas para o ponto de recolhimento da EMATER 
16.5(     ) Outro, Qual?......................................................................................................... 
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17-O senhor (a) utiliza as embalagens vazias de agrotóxicos para armazenar algum produto? 
17.1(     ) Sim; Qual produto?............................................................................................. 
17.2(    ) Não                               17.3(    ) Às vezes 
18- Caso as embalagens sejam levadas para o ponto de recolhimento ou para outro lugar fora da 
propriedade. Como é realizado o transporte das embalagens vazias de agrotóxicos? 
18.1(    ) Carriola        
18.2(    ) Carro         
18.3(    ) Moto com carretinha 
18.4(    ) A pé  
18.5Outros........................................................................................................................ 
 
19- Tem conhecimento dos riscos de contaminação ao meio ambiente devido ao descarte 
incorreto das embalagens vazias de agrotóxicos? 
19.1(     ) Sim e me protejo                          19.2(    ) Sim, mas não me preocupo/acredito 
19.3(    ) Não 
 

V-Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 
 

22-Utiliza EPI's para a aplicação do agrotóxico? 
20.1(    ) Sim                                   20.2(    ) Não                          20.3(    ) Às vezes 
 
 
21- Quais EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) você utiliza? 
Marque(X) na sua resposta correspondente “Sim”;“Não”ou“Às vezes” 
 Sim Não Às vezes 
Luvas:      
Botas/botinas:    
Avental:    
Óculos:    
Outros  

22- O que faz quando o EPI (Equipamento de Proteção Individual) vence ou estraga? 
22.1(    ) Joga fora 
22.2(    ) Queima  
22.3(    ) Acondiciona 
22.4(     ) Outros. Explique ............................................................................................. 
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