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Resumo: O emprego de agrotóxicos no meio rural brasileiro tem desencadeado uma série de consequências ao 

meio ambiente e à saúde do trabalhador rural. Dentre os fatores que ocasionam essas lesões, encontram-se a falta 

de conhecimento e informações sobre a importância do uso de equipamentos de proteção individual e a maneira 

correta para descarte das embalagens de agrotóxicos vazias. O presente trabalho objetiva a capacitação dos 

participantes, através de cursos e treinamentos, acerca do uso adequado dos EPIs e da correta destinação de 

embalagens vazias de agrotóxicos no Planalto Norte Catarinense. O projeto foi desenvolvido nos municípios de 

Canoinhas, Três Barras e Bela Vista do Toldo, com base econômica na agricultura e localizadas no Planalto 

Norte Catarinense. Verificou-se que a maioria dos participantes tem ciência sobre a importância de utilizar os 

equipamentos de proteção individual, bem como dos riscos de manusear e aplicar agrotóxicos sem os mesmos. 

Apesar disso, é comum presenciar a não utilização, o uso incorreto ou incompleto dos EPIs, o que acarreta em 

um risco à saúde do aplicador, bem como o descarte das embalagens vazias de agrotóxicos em locais impróprios. 

Palavras-chave:  Intoxicação. Extensão. Conscientização. Logística reversa. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Capacitação sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPI) e 

destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos no município de Canoinhas. 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do projeto são a comunidade interna e externa do IFSC Canoinhas. 

A comunidade interna é caracterizada por discentes dos cursos técnicos integrados e 

concomitantes em Agroecologia do Campus Canoinhas, e a comunidade externa é 

caracterizada por discentes da rede municipal e estadual da área urbana e rural de Canoinhas, 

Três Barras e Bela Vista do Toldo. 

 
1 Colaborador; IFSC Canoinhas, Discente Agronomia, alcemirkowal@gmail.com 
2 Docente, IFSC Canoinhas, Docente Agronomia, douglaswurz@hotmail.com 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O presente projeto apresentou ações nos municípios de Canoinhas, Três Barras e 

Bela Vista do Toldo, no estado de Santa Catarina. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações foram realizadas nas dependências do IFSC – Campus Canoinhas durante 

a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que contou a participação de estudantes de 

Canoinhas e Três Barras, no CEDUP Vidal Ramos em Canoinhas e em Bela Vista do Toldo 

ocorreram ações na Escola de Ensino Básico Estanislau Schumann. 

JUSTIFICATIVA 

O uso de agrotóxicos na agricultura é intensivo, multiquímico e várias publicações 

têm apontado as intoxicações por agrotóxicos como um grave problema de saúde, 

especialmente entre trabalhadores rurais (KEIFFER et al., 1996; VAN DER HOEK et al., 

1998). O Brasil é um dos líderes mundiais em consumo de agrotóxicos na agricultura e os 

trabalhadores expostos são numerosos e muitas vezes incapacitados de realizar os trabalhos, 

por não tomarem os cuidados adequados em sua utilização e aplicação. Na agricultura 

familiar aproximadamente, 95% dos estabelecimentos rurais usam agrotóxicos com 

frequência (FARIA et al., 2009). 

Desde a década de 1950, quando se iniciou a “Revolução Verde”, foram observadas 

profundas mudanças no processo tradicional de trabalho na agricultura, bem como em seus 

impactos sobre o ambiente e a saúde humana. A utilização dos agrotóxicos no meio rural 

brasileiro tem trazido uma série de consequências, tanto para o ambiente como para a saúde 

do trabalhador rural. Em geral, essas consequências são condicionadas por fatores 

intrinsecamente relacionados, tais como o uso inadequado dessas substâncias, a pressão 

exercida pela indústria e o comércio para esta utilização, a alta toxicidade de certos produtos, 

a ausência de informações sobre saúde e segurança de fácil apropriação por parte deste grupo 

de trabalhadores e a precariedade dos mecanismos de vigilância.  

O uso seguro de produtos fitossanitários exige o uso correto dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI). Segundo a Norma Regulamentadora Rural n.4, aprovada pela 

Portaria n. 3.067, de 12 de abril de 1988, do Ministério do Trabalho, os EPI são definidos 
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como todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física do 

trabalhador (AGOSTINETTO et al., 1998).   

A subutilização ou utilização ineficiente de EPI representa grande perigo à saúde do 

aplicador, causando elevação significativa no número de intoxicações. Neste aspecto deve-se 

enfatizar que o uso de EPI é um ponto de segurança do trabalho que requer ação técnica, 

educacional e psicológica para a sua aplicação.  O manuseio inadequado de agrotóxicos pode 

propiciar fluxo livre desses agentes químicos no meio ambiente, o que significa, em última 

análise, degradação ambiental e danos à saúde das pessoas que habitam a zona rural. 

A destinação final das embalagens vazias de defensivos agrícolas é outro 

procedimento complexo que requer a participação efetiva de todos os agentes envolvidos na 

fabricação, comercialização, utilização, licenciamento, fiscalização e monitoramento das 

atividades relacionadas com o manuseio, transporte, armazenamento e processamento dessas 

embalagens. As embalagens vazias de defensivos agrícolas são com certas frequências 

colocadas em ocais impróprios, por isso, tornam-se perigosas para o homem, os animais e o 

meio ambiente (solo, ar e água), quando descartadas incorretamente.  

No entanto, ressalta-se que em muitas ocasiões, as pessoas não são capacitadas para 

tais temas, bem como não recebem a instrução técnica necessário para o manuseio seguro e 

correto de agrotóxicos. E nesse contexto, justifica-se a realização do projeto para capacitar 

estudantes, e conscientizá-los sobre a importância do uso de EPI’s e a destinação correta de 

embalagens vazias, tornando-os multiplicadores dessas informações. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

- Orientar estudantes do IFSC e da rede de ensino municipal e estadual de Canoinhas, Três 

Barras e Bela Vista do Toldo sobre a importância da utilização de equipamentos de proteção 

individual na agricultura;  

Objetivos Específicos:  

- Capacitar estudantes do IFSC e da rede de ensino municipal e estadual de Canoinhas, Três 

Barras e Bela Vista do Toldo sobre quais os tipos de e equipamentos de proteção individual 

existentes para uso agrícola;  

- Capacitar estudantes do IFSC e da rede de ensino municipal e estadual de Canoinhas, Três 

Barras e Bela Vista do Toldo sobre o uso correto e cuidados necessários sobre a utilização de 

equipamentos de proteção individual na agricultura;  
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- Orientar estudantes do IFSC e da rede de ensino municipal e estadual de Canoinhas, Três 

Barras e Bela Vista do Toldo sobre a importância da destinação correta de embalagens vazias 

de agrotóxicos;  

- Capacitar estudantes do IFSC e da rede de ensino municipal e estadual de Canoinhas, Três 

Barras e Bela Vista do Toldo sobre os cuidados no manuseio de agrotóxicos;  

- Capacitar estudantes do IFSC e da rede de ensino municipal e estadual de Canoinhas, Três 

Barras e Bela Vista do Toldo sobre a correta destinação de embalagens vazias de agrotóxicos;  

- Conscientizar estudantes sobre os riscos da utilização de agrotóxicos. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido nos municípios de Canoinhas, Três Barras e 

Bela Vista do Toldo, localizadas no Planalto Norte Catarinense, e que possuem a atividade 

agrícola como destaque na sua economia. As atividades descritas no trabalho seguem a 

premissa de possuir um cunho científico em conjunto com ações de extensão, com objetivo de 

capacitar os participantes do projeto sobre a importância do uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) na agricultura, e a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos. 

Os ministrantes utilizaram data show, notebook para apresentação teórica dos 

temas, além de levarem EPI's e embalagens de agrotóxicos, com objetivo de capacitar de 

forma prática os estudantes sobre os temas destinação correta de embalagens vazias de 

agrotóxicos e importância do uso correto de EPI's.  

Além disso, com a finalidade de realizar um levantamento do nível de informações 

dos participantes foi realizado um questionário com nove questões sobre a temática uso de 

equipamentos de proteção individual e destinação correta de embalagens vazias de 

agrotóxicos. E posterior a realização da palestra, realizou-se uma pesquisa para tomar 

conhecimento da avaliação que os participantes fizeram em relação a temática e forma de 

abordagem dos temas propostos. 

Finalizada a coleta de dados dos questionários, estes foram tabulados, gerando 

informações para a apresentação e discussão dos resultados. A análise e interpretação desses 

dados foram realizadas de forma ampla, correlacionando com outros conhecimentos e 

comparando a outros estudos do gênero. 

RESULTADOS 
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As atividades relacionadas ao projeto, sendo estas: a palestra de capacitação sobre 

equipamentos de proteção individual e devolução de embalagens vazias, e o questionário 

aplicado aos participantes foram realizadas em conjunto entre o coordenador do projeto, o 

discente bolsista e os alunos da disciplina de Gestão e Legislação de Recursos Naturais, do 

Curso Técnico Concomitante em Agroecologia do IFSC Canoinhas, tornando os discentes 

protagonistas nessa ação. 

Ao total foram capacitados 175 estudantes, residentes nos municípios de Canoinhas, 

Três Barras e Bela Vista do Toldo. O projeto consiste em realizar palestras sobre o referido 

tema nos municípios de Canoinhas, Três Barras e Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, sendo 

de duas etapas: (a) capacitação realizados pelos discentes do Curso Técnico Concomitante em 

Agroecologia, disciplina de Gestão e Legislação de Recursos Naturais, que realizaram 

palestra sobre o tema para estudantes de Três Barras (SC), durante a Semana nacional de 

Ciência e Tecnologia, no IFSC – Campus Canoinhas e (b) capacitação realizada em escolas de 

Canoinhas e Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, ministradas pelo coordenador do projeto e 

pela bolsista do projeto de extensão. 

Os questionários foram aplicados pelo discentes do projeto, bem como, a tabulação 

dos dados, sendo sua interpretação realizada de forma conjunta com o coordenador do projeto. 

De acordo com o questionário realizado entre os participantes, 81,4% conhecem o significado 

da palavra agrotóxico, e 18,6% afirmaram desconhecer seu significado. Contudo, ressalta-se 

que 94,6% dos participantes das capacitações afirmam conhecerem o que é um equipamento 

de proteção individual (EPI), sendo que 93% sabiam que o manuseio de agrotóxicos exige o 

uso de equipamento de proteção individua, ou seja, 1,6% dos participantes acreditavam que o 

manuseio e aplicação de agrotóxicos não exigiria a utilização de EPI’s. Constatou-se, através 

do questionário aplicado aos participantes, que 76,7% já foi orientado sobre a importância do 

uso de EPI e a destinação correta de embalagens vazias de agrotóxicos. 

Uma informação preocupante foi obtida ao questionar os participantes se já 

presenciaram algum individuo aplicando ou manuseando agrotóxicos sem a utilização de 

equipamentos de proteção individual, e 83,7% dos participantes afirmaram que presenciaram 

sem o uso de nenhum dos itens considerados básicos de proteção individual para agricultura, e 

90,7% afirmaram terem presenciados a aplicação ou manuseio com o EPI incompleto (apenas 

luva e/ou máscara e/ou óculos e/ou bota).   

Apenas 58,9% dos participantes afirmaram terem presenciados alguém aplicando 

ou manuseando agrotóxicos com todos os itens básicos de proteção individual para 
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agrotóxicos. Considerou-se como EPI padrão para a aplicação de agrotóxicos a utilização de 

boné, máscara, macacão, avental, luvas e botas. 

Em relação a avaliação dos participantes, observou-se que estes, acreditam que tais 

ações são fundamentais para a conscientização de produtores e técnicos sobre a utilização de 

EPI’s, tornando-os aptos a repassar informações essenciais acerca do tema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O manuseio inadequado de agrotóxico pode resultar em uma série de risco ao 

trabalhador rural, e nesse contexto, o presente projeto foi de suma importância para divulgar 

aos estudantes sobre a importância do uso correto de equipamentos de proteção individual, 

bem como a correta destinação de embalagens vazias. 

Entende-se que após a realização do projeto, os próprios estudantes capacitados serão 

multiplicadores dessas informações, tendo assim, participação direta nos prejuízos à saúde 

humana causada pelo manuseio e/ou aplicação incorreta de agrotóxicos.  

APOIO 

Esse projeto teve apoio financeiro do IFSC, através do Edital de Extensão APROEX_2 

meses, com vigência de Outubro à Dezembro de 2019. 
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