
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4-DIRCAMP/C/UNICENTRO, DE 9 DE ABRIL DE 2012.

Estabelece  procedimentos  para  uso  de
agrotóxicos  e  afins  e  o  destino  final  dos
resíduos  e  embalagens  destes  no  Campus
CEDETEG, UNICENTRO.

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS CEDETEG, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE
GUARAPUAVA,  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE  DO  PARANÁ,
UNICENTRO-PR, no uso de suas atribuições;

considerando a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e a legislação vigente que altera
esta regulamentação, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização,
a importância, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o
controle,  a  inspeção  e  a  fiscalização  de  agrotóxicos,  seus  componentes  e  afins,  e  dá  outras
providências;

considerando o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que Regulamenta a Lei nº
7.802, de 11 de julho de 1989;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar o uso de Equipamento de Proteção Individual, EPI, por todas as
pessoas envolvidas na manipulação e uso de agrotóxicos, seus componentes e afins no  Campus
Cedeteg, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Parágrafo único. A manipulação e uso de agrotóxicos, seus componentes e afins
no Campus Cedeteg deve seguir as instruções previstas nas respectivas bulas, rótulos e legislação
vigente.

Art. 2º Estabelece procedimentos para o destino final dos resíduos e embalagens de
agrotóxicos utilizados no Campus CEDETEG, da UNICENTRO.

Art. 3º De  acordo  com  o  Decreto  nº  4.074,  de  4  de  janeiro  de  2002,  são
considerados  agrotóxicos  e  afins 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,  bem  como  substâncias  e  produtos,  empregados  como  desfolhantes,  dessecantes,
estimuladores e inibidores de crescimento.

Art. 4º Conforme a legislação vigente, os usuários de agrotóxicos, seus componentes
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e  afins  devem  efetuar  a  devolução  das  embalagens  vazias  dos  produtos  aos  estabelecimentos
comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas,
no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão
registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que
autorizados e fiscalizados pelo órgão competente.

Art. 5º 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.

Art. 6º A tríplice lavagem das embalagens dos agrotóxicos e  afins  utilizados no
Campus Cedeteg e que não foram adquiridos por meio de compra em estabelecimento comercial ou
empresa produtora é de responsabilidade do pesquisador que as utilizou, conforme normas técnicas
oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.

Art. 7º Após feita a tríplice lavagem, as embalagens dos agrotóxicos e afins devem
ser encaminhadas à Divisão de Agricultura do Campus Cedeteg, para armazenamento temporário.

§ 1º O  armazenamento  temporário  consiste  na  guarda  das  embalagens  dos
agrotóxicos e afins já submetidos à tríplice lavagem, contendo os resíduos já acondicionados, em
local definido pela Divisão de Agricultura,  visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento,
conforme legislação vigente.

§ 2º O armazenamento temporário referido no parágrafo anterior é de no máximo
trinta dias.

Art. 8º A destinação final das embalagens dos agrotóxicos e afins referidos nesta
Instrução Normativa é feita por  intermédio de postos ou centros de recolhimento conveniados à
UNICENTRO, conforme legislação vigente.

Art. 9º Os  casos  omissos  ou  emergenciais  são  resolvidos  pelo  Conselho
Administrativo do Campus Cedeteg, CADCAM/C.

Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.

Gabinete  do  Diretor-Geral  do  Campus CEDETEG,  Unidade  Universitária  de
Guarapuava, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, UNICENTRO-PR.

Prof. Juliano Tadeu Vilela de Resende,
Diretor-Geral do Campus CEDETEG.

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

2
Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 

http://www.unicentro.br/

