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RESUMO

 Com a grande demanda do campo, com propriedades 
rurais produzindo cada vez mais em qualidade e quantidade, 
presencia-se hoje, no cenário rural, um aumento do uso de 
agrotóxicos. Com isso, surgem então revendas que dispõem 
esses produtos fitossanitários com um grande aumento para os 
produtores rurais, devido a uma extensa área de plantação que 
há na região. Com a finalidade de demonstrar quais as formas 
de armazenagem e estocagem de agrotóxicos, este artigo faz 
uma revisão de literatura, buscando agregar dados disponíveis 
em periódicos, instituições de pesquisa, que mostram como é 
o envolvimento e conhecimento das pessoas no processo de 
armazenagem, se estão treinadas e conscientes do processo 
envolvido no armazenamento de produtos fitossanitários, in-
vestigando se as questões legais são respeitadas pela organi-
zação. Foi possível notar que a maioria das pessoas envolvidas 
no processo está apta a manusear os produtos fitossanitários, 
pois as empresas fornecem cursos e treinamentos. 
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1. INTRODUÇÃO

 Quando se fala em armazenamento e manuseio de 
produtos fitossanitários, métodos criteriosos auxiliam a preca-
ver circunstâncias desagradáveis para com a empresa e seus 
clientes no futuro.
 Quando armazenados perfeitamente, produtos fitossa-
nitários proporcionam pouco risco à saúde das pessoas e ao 
meio ambiente. 
 Observando a demanda existente no mercado de agro-
tóxicos principalmente nesta região, por ser uma região agrí-
cola, com grandes agricultores, os agrotóxicos são de extrema 
relevância no mercado de desenvolvimento da agricultura no 
país, pois são usados para controlar pragas e/ou doenças que 
de outra forma inviabilizam as plantações, afetando o supri-
mento de alimento das populações, comprometendo a produ-

ção agrícola.
 O problema investigado foi quais as especificidades de 
armazenagem e estocagem dos agrotóxicos? Assim, as hipóte-
ses levantadas inicialmente foram: - Os produtos demandam 
formas específicas de armazenagem, algumas regras básicas 
devem ser observadas para garantir o armazenamento segu-
ro; A composição química e suas características toxicológicas 
influenciam na armazenagem; é recomendada a construção de 
um compartimento isolado para o armazenamento.; fatores 
legislativos influenciam no processo de comercialização e ar-
mazenagem dos produtos.
 A metodologia empregada foi revisão de literatura, 
executando entrevistas e questionários, os dados obtidos fo-
ram tabulados em planilhas eletrônicas e transformados em 
gráficos setoriais do tipo pizza.
 O objetivo deste trabalho foi demonstrar quais as for-
mas de armazenagem e estocagem de produtos, juntamente 
com a empresa Agroquima Produtos Agropecuários Ltda.

2. REVISÃO DE LITERATURA

 Com a modernização da agricultura, com propriedades 
rurais produzindo cada vez mais em qualidade e quantidade, 
presencia-se hoje, no cenário rural, uma demanda alta na utili-
zação de agrotóxicos. Estes possuem várias funções nas lavou-
ras que vão desde o plantio até a colheita, beneficiamento e 
armazenamento, nos controles fitossanitários.
 Devido a grande intensificação da comercialização dos 
fitossanitários, alavancaram as revendas para atender os pro-
dutores rurais.
 Ciente deste contexto, o governo federal formulou leis 
que visam normatizar a comercialização, experimentação, des-
tino final das embalagens e armazenamento, buscando ame-
nizar e prevenir possíveis danos ambientais e também a saúde 
humana.

2.1. Classificações dos Agrotóxicos

 Os agrotóxicos são classificados de acordo com a sua 
classe toxicológica, o seu tipo e composição. Os fitossanitários 
podem ser classificados de acordo com o tipo de atuação e de 
acordo com o alvo, sendo que o controle de plantas invasoras 
(daninhas) é feito pelos herbicidas, os que atuam sob pragas 
(insetos, artrópodes e aracnídeos) são denominados de inseti-
cidas e os fungicidas que atuam no controle das doenças fún-
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gicas (ZUCCHI, VENDRAMIM e BERTI, 1992).
 As classes acima representam cerca de 95% do consu-
mo mundial de agrotóxico, são os herbicidas (48%), inseticidas 
(25%) e fungicidas (22%) (Agrow, 2011).
 Segundo o Decreto nº 98.816/90, os agrotóxicos po-
dem ser classificados de acordo com sua classe toxicológica 
em: 

Classe I: extremamente tóxico – faixa vermelha; 

Classe II: altamente tóxico – faixa amarela; 

Classe III: mediamente tóxico – faixa azul; 

Classe IV: pouco ou muito pouco tóxico – faixa verde 

(BRASIL, 1990, p. 1)

 Segundo Batista, Parra e Nakano (1992), essa classi-
ficação foi proposta, na época, tomando como base a dose 
letal (50 mg/kg) apresentado pelo Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária, no relatório de Potencial de Periculosidade 
Ambiental.
 Em conformidade com a lei, todos os produtos devem 
constar nas embalagens um rótulo ou faixa de segurança colo-
rida, conforme a sua classe toxicológica. Os registros dos pro-
dutos possuem uma validade de cinco anos, devendo passar 
por avaliações para sua renovação.

2.2. A Problemática do Uso de Agrotóxicos

 Acompanhando a história da evolução da agricultura 
no mundo, desde que a humanidade começou a deixar de ser 
nômade e passou a se fixar em áreas específicas, perdendo os 
hábitos extrativistas e passando a cultivar seu próprio alimen-
to, seguem-se paralelamente, a evolução e o crescente aumen-
to de produtos para proteção das lavouras.
 Barreira e Phillip Júnior (2010) afirmam que os primei-
ros registros de utilização de agrotóxicos referem-se aos povos 
romanos que utilizavam fumaça na queima de enxofre para 
o controle de pulgões em plantações de trigo e sal e para er-
vas daninhas. Duarte (2005) define os agrotóxicos como “são 
produtos e agentes químicos ou biológicos cuja finalidade é 
alterar a composição da flora e da fauna a fim de preservá-la 
da ação danosa de seres vivos considerados nocivos”
 Entretanto, o agrotóxico mais agressivo que se utilizou 
na agricultura, e chamou atenção aos perigos para a saúde 
humana foi o DDT, que apresenta um alto poder de toxidade 
para os seres vivos, sendo empregado como um herbicida, foi 

usado também na década de 1920, como arma química na 
Segunda Guerra Mundial. Porém, no Brasil, a sua utilização tor-
nou-se evidente na década de 1960, com a expansão da agri-
cultura e com a posterior liberação de compra deste produto 
de outros países. Desde então, vários outros princípios ativos 
foram desenvolvidos, alguns, hoje, já proibidos na agricultura 
como os sintéticos de fosforados e clorados (MULLER, 2011).
 Em 1989, o governo Federal homologou a Lei n º 
7.802, conhecida como a “Lei Federal de Agrotóxicos e Afins”, 
que, no seu Artigo 2, define-os como sendo:

a) Os produtos e os agentes de processos físicos, quí-

micos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de pro-

dutos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas 

nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e tam-

bém de ambiente urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, 

a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos con-

siderados nocivos”; 

b) “Substância e produtos empregados como desfolhan-

tes, dessecantes estimuladores e inibidores de cresci-

mento” (BRASIL, 1989, p1).

 A legislação ainda normatiza a distribuição, conserva-
ção, destinação e armazenamento destes produtos, visando á 
proteção ambiental e a saúde humana. Define, ainda, regras 
de fracionamento para fins de comercialização entre outros.
 O mercado de agrotóxicos no Brasil aumenta acentu-
adamente. Com as fronteiras agrícolas cada vez mais ascen-
dentes, cresce também a demanda de produtos utilizados na 
proteção e nos tratos culturais das lavouras.
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 
2011) aponta que o consumo de agrotóxicos nas lavouras do 
país vem aumentando significativamente. Segundo o pesqui-
sador da Agência o “consumo de agrotóxicos irá dobrar nos 
últimos 10 anos. Passamos a ser o maior consumidor mundial 
de agrotóxicos”.
 Somente o estado de Mato Grosso consumiu cerca de 
105 milhões de litros de agrotóxicos em sua última safra agrí-
cola; alguns municípios usaram até sete milhões de litros em 
uma safra. Isso traz um impacto muito grande para a saúde e 
para o ambiente. A utilização tem aumentado porque a semen-
te está dominada por seis ou sete indústrias no mundo todo, 
inclusive no Brasil (SANTOS,2010).
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 De acordo com esse cenário, é certo que medidas miti-
gadoras para recolhimento, processamento e armazenamento 
correto destes produtos fitossanitários sejam adotadas para 
que se tenha um desenvolvimento da agricultura de modo 
sustentável, e menos impactante ao meio ambiente e a saúde 
humana.

2.3. Armazenamentos de Produtos Fitossanitários

 Na seguridade da proteção do meio ambiente e da 
saúde humana, o governo federal decretou leis que normati-
zam e obrigam as edificações em que haja o armazenamento.
 Segundo a ANDEF (2010), dentro da legislação que 
rege a regulamentação dos produtos fitossanitários são: 

• ABNT NBR 9843 de 2004 trata: armazém é o local 

para guardar, estocar, conter ou manter em segurança 

grandes quantidades de produtos fitossanitários e o de-

pósito é o local utilizado para armazenar em segurança 

os produtos fitossanitários, independentemente da sua 

quantidade.

• CORPO DE BOMBEIROS NT 27 de 2007 estabelece as 

condições necessárias para as instalações de armazena-

gem de líquidos inflamáveis.

• ABNT NBR 7500 conformaliza: devem ter afixados, nas 

vias de acesso e em locais visíveis, sinais de advertência 

indicando a presença e estocagem de produtos tóxicos 

na área, proibindo o fumo e a entrada de estranhos, com 

símbolos de perigo para os riscos de intoxicação e/ou 

incêndio.

 As normatizações citadas acima são algumas das mui-
tas que as empresas revendedoras podem ter acesso para a 
complementação das informações, para estar em acordo com 
as exigências legais. Entretanto, existem outros decretos fede-
rais, leis estaduais que possuem resoluções que visam auxiliar 
e complementar as legislações federais.
 Cada classe de produto deverá ser armazenada de for-
ma a evitar a contaminação denominada cruzada (inseticidas 
ou fungicidas com herbicidas). Os produtos inflamáveis devem 
ser segregados dos demais num local isolado, onde facilite o 
combate ao princípio de incêndio e permita condições de segu-
rança adequada.
 Os produtos devem ser armazenados sobre paletes 
(estrados), evitando o contato direto das embalagens com o 

piso, facilitando a localização de vazamentos. As embalagens 
devem estar dispostas de tal forma a proporcionar melhores 
condições de aeração do sistema e permitir facilidade de ma-
nuseio e/ou movimentação do conjunto (ANDEF, 2010).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. Caracterização da Organização1 

 A empresa Agroquima Produtos Agropecuários Ltda, 
está situada na Avenida Presidente Vargas, nº. 3082-Vila Ma-
ria, Rio Verde-GO, atua no ramo “de fabricação de ração ani-
mal e distribuição de produtos agropecuários que fomentem 
a alimentação humana, preservando o meio ambiente e a vi-
da”(p.1). É uma empresa de grande porte, atua no mercado há 
42 anos, possui 16 filiais distribuídas por 6 estados brasileiros 
e um centro administrativo localizado estrategicamente em 
Goiânia-GO, juntamente com suas fábricas da linha Pastagem 
e Nutrição.
 Durante todos esses anos, foi pioneira no lançamento 
e desenvolvimento de grandes produtos, sempre em parceria 
com fornecedores de peso (DOW AGROSCIENCES, STOLLER, 
CLARION, NORTOX, NITRAL URBANA, GERDAU, entre outros).
A estratégia da empresa, sempre foi buscar oferecer ao mer-
cado produtos inovadores agregando melhor custo-benefício e 
maior rentabilidade para o pecuarista e o agricultor. Por estes 
motivos, a Agroquima ganhou o respeito e a admiração de 
milhares de clientes, resultando em marcas históricas dentro 
do agronegócio brasileiro.
 Fundada em outubro de 1969, a Agroquima escreve 
sua história de sucesso ao longo desses anos.
 Em 1982, a Agroquima inova mais uma vez e lança 
sua Linha Fosquima, especialista na produção de suplemen-
tos minerais reconhecida nacionalmente pela sua qualidade e 
presença junto ao cliente, produz e beneficia sementes para 
pastagens com as mais avançadas tecnologias, utilizando na 
certificação de sua qualidade, o processo de germinação natu-
ral, selecionando as sementes de maior vigor, o que garante o 
sucesso da germinação e a perfeita formação da pastagem.
 No ano de 1986, a Agroquima entra para a história 
sendo a pioneira no Brasil a disseminar a utilização da uréia na 

1 Caracterização cedida e adaptada pela empresa disponível em:
AGROQUIMA, Produtos Agropecuários. Conheça a empresa. 2009. Dispo-
nível em: http://www.agroquima.com.br/empresa.php. Acesso em 01 mar. 
2012.
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mistura com suplementos minerais para bovinos.
 Em 2003, a empresa vendeu 1,1 milhão de litros de 
pastagens. Em 2010, o grupo dá mais um passo importante na 
excelência em qualidade e segurança alimentar, inaugura a sua 
fábrica de nutrição animal, a unidade industrial instalada em 
Aparecida de Goiânia tem 5.700 m² de área construída num 
terreno de 25.000 m²
 A Agroquima foi a primeira empresa nacional a ven-
der herbicidas, fungicidas e inseticidas, com marcas líderes do 
segmento. Preocupada sempre com a segurança e a saúde das 
pessoas e do meio ambiente a empresa obedece às normas 
nacionais vigentes, junto a ABNT quanto ao armazenamento 
correto dos agrotóxicos.
 Uma empresa só consegue crescer se está apoiada em 
bases sólidas, o que se chama de sustentabilidade em seus 
negócios e nos relacionamentos pessoais. Com a Agroquima 
não é diferente, pensando em organização e planejamento 
está subdividida da seguinte forma:
FIGURA 1 - Organograma da Empresa 

Fonte: Adaptado pela autora, segundo a filial que pertence (2012)

 Está subdividida da seguinte forma: os diretores gerais 
ficam na matriz em Goiânia. Os departamentos estão concen-
trados no Centro Administrativo em Goiânia, sendo eles: De-
partamento de Cobrança, Contabilidade, Tesouraria, Recursos 
Humanos, Marketing, Sistemas. Eles são os principais respon-
sáveis pela organização das filiais eu, por sua vez, há os geren-
tes representantes de cada filial, responsáveis por comandar 
vendedores externos e funcionários internos, como a organi-
zação geral de sua filial; o gerente comercial e o encarregado 
administrativo ficam responsáveis pela execução de todos os 
serviços da empresa.

3.2. Metodologia

 Inicialmente, o estudo se procederá com o levantamen-
to bibliográfico, em que se buscará nas literaturas já disponí-
veis, que abordam a temática sob os aspectos legais, ambien-
tais e sociais. Segundo Cruz (2010), é uma etapa primordial 
de quaisquer trabalhos de caráter científico, influenciando 
na condução do trabalho e suas etapas, na medida em que 
é realizada a fundamentação teórica. Assim, todo e qualquer 
trabalho científico deve, obrigatoriamente, iniciar-se com um 
exaustivo levantamento bibliográfico para realizar um histórico 
sobre o tema, permitindo uma visão do cenário em que este 
está inserido, permitindo ao pesquisador que se atualize e se 
familiarize com o tema, conhecendo o que já foi estudado e as 
lacunas que ainda apresentam.
 Complementando a metodologia para que os objetivos 
sejam alcançados e pela natureza do trabalho, num segundo 
momento será realizada uma observação participativa, que é 
uma técnica do método qualitativo em que o pesquisador se 
torna autor e observador simultaneamente. Para isso, foram 
feitas entrevistas com os Empregados do Depósito no intuito 
de verificar como é feita a Armazenagem dos Fitossanitários 
dentro da empresa, o conhecimento acerca da correta esto-
cagem, e sua opinião quanto á legislação que rege o meio 
agrícola. Este método permite ao pesquisador, que também 
será alvo da pesquisa, entremear-se no processo, extraindo 
das observações os dados necessários.
 Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrô-
nicas e transformados em gráficos setoriais do tipo pizza.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Atualmente, o depósito de estoque dos produtos conta 
com dois colaboradores. No dia 02 de novembro de 2011, foi 
aplicado o questionário. De acordo com os dados, as declara-
ções dos entrevistados mostraram que 67% receberam cursos 
e treinamentos nos últimos 2 anos para atuarem com os pro-
dutos fitossanitários (Figura 2).
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FIGURA 2 – Cursos e treinamentos

 Os dados obtidos no questionário tiveram por objetivo 
analisar se todos os funcionários que manuseiam os agrotóxi-
cos estão aptos para realizar tal função; a resposta foi unâni-
me, declarando que receberam cursos específicos. Isso vai ao 
encontro das recomendações de normatização brasileira que 
destacam em sua NR-31: 

estabelecer os preceitos a serem observados na orga-

nização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar 

compatível o planejamento e o desenvolvimento das 

atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, explora-

ção florestal e aquicultura com a segurança e saúde e 

meio ambiente do trabalho. Onde destaca em algumas 

de suas normas que a empresa deve propor ao empre-

gador a realização de cursos e treinamentos que julgar 

necessários para os trabalhadores, visando à melhoria 

das condições de segurança e saúde no trabalho. (BRA-

SIL, 2005 p.1)

 Entretanto, quando questionadas sobre as interpre-
tações expressas, observou-se que 67% sabem interpretar as 
recomendações e 33% declararam que sabem interpretar so-
mente algumas das recomendações. (Figura3)
 No caso dos produtos fitossanitários, a embalagem e 
rotulagem são regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 4074, de 
04 de janeiro de 2002, que determina certas condições que 
necessitam ser acolhidas, de maneira a propiciar segurança e 
alertar o usuário desses produtos sobre os riscos inerentes ao 
manejo desses produtos químicos.
 Para que as informações contidas nos rótulos e bulas 
de agrotóxicos sejam compreendidas elas devem ser, antes de 
tudo, legíveis. Segundo o Decreto, rótulos e bulas de agrotó-

xicos devem conter, entre outras informações: a linhagem do 
produto, grau de toxicidade, forma de utilização, recomenda-
ções para que a bula seja lida antes da aplicação do agrotó-
xico, símbolos de perigo e frases de advertência padronizados 
de acordo com sua classe toxicológica e instruções para o caso 
de acidentes (FIGURA 3).

FIGURA 3-INTERPRETAR RECOMENDAÇÕES DOS ROTULOS

 Outro aspecto analisado foi se os funcionários estavam 
devidamente protegidos com as medidas de segurança exigi-
das durante o manuseio dos agrotóxicos; a resposta foi unâ-
nime que os EPI’S usados são: luvas, máscaras, óculos, touca 
árabe e avental.
 Conforme dispõe a Norma Regulamentadora 6 - NR-6, 
a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuita-
mente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conser-
vação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes do tra-

balho ou de doenças profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 

sendo implantadas; e

c) para atender a situações de emergência (BRASIL, 

2001;06, p.1)

 Quando perguntados se a empresa cumpre com as 
Normas exigidas para as edificações destinadas ao armazena-
mento de agrotóxicos, a resposta foi unânime, sendo de gran-
de importância a regularização do mesmo.
 De acordo com o que dispõe a Norma Regulamentado-
ra de Segurança e Saúde, as edificações destinadas ao armaze-
namento de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins devem:
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a) ter paredes e cobertura resistentes; b) ter acesso res-

trito aos trabalhadores devidamente capacitados a ma-

nusear os referidos produtos;

c) possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente 

com o exterior e dotada de proteção que não permita o 

acesso de animais;

d) ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de pe-

rigo;

e) estar situadas a mais de trinta metros das habitações 

e locais onde são conservados ou consumidos alimen-

tos, medicamentos ou outros materiais, e de fontes de 

água;

f) possibilitar limpeza e descontaminação (BRASIL, 2005, 

p.1).

 O próximo aspecto analisado no questionário foi como 
é feita a distribuição dentro do depósito dos produtos fitos-
sanitários; a resposta foi unânime; onde são segregados os 
produtos de acordo com a classe: inseticidas, fungicidas, her-
bicidas. Também sendo segregados os defensivos agrícolas in-
flamáveis, mantendo-os numa posição mais simplificada e de 
fácil acesso para um combate em eventual incêndio.
 Quando diagnosticado sobre os transportes dos produ-
tos fitossanitários, todos os motoristas da empresa estão ade-
quados por possuírem o curso devido para o carregamento, 
ou seja MOPP (MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL DE PRODUTOS 
PERIGOSOS). Este treinamento é obrigatório por lei.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os produtos fitossanitários apresentam grande risco à 
saúde humana, bem como ao meio ambiente, tornando assim 
importante seu manuseio na armazenagem em empresas dis-
tribuidoras.
 De acordo com o estudo realizado, observa-se que a 
maioria das recomendações e orientações advêm de questões 
legislativas, faltando estudos e pesquisas que envolvam es-
tocagem e movimentação de materiais dentro das empresas 
deste segmento.
 Essa prerrogativa justifica-se uma vez que, neste es-
tudo, percebe-se que as classificações e a periculosidade do 
manuseio destes produtos tornam-se uma ameaça aos colabo-
radores do setor de armazenagem e estoque.
 Apresentando características distintas que vão desde 
sua formulação a sua embalagem; os estudos da interação 

destes produtos em um mesmo ambiente ainda não foram ex-
plorados, tornando assim uma sugestão para próximos estu-
dos, uma vez que a gestão do estoque, tomando por base cada 
vez mais as especificidade de cada produto, pode minimizar os 
riscos de acidentes de trabalho dentro da organização. 

ABSTRACT

 With the high demand field, with farms producing 
more quality and quantity, presence today in the rural setting, 
an increased use of pesticides. This then appears that dealers 
have this plant protection products with a large increase to 
our farmers, because a large area of planting that is our re-
gion. In order to show which forms of storage and storage 
of pesticides, this article reviews the literature seeking to add 
data available in journals, research institutions, among others, 
that show how the involvement and knowledge of people in 
the process of storage is are trained and aware of the process 
involved in the storage of pesticides, investigating whether 
the legal issues are respected by the organization. It was no-
ted that the majority of the people involved in the process are 
capable of handling pesticides, as companies provide courses 
and training to them.
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