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RESUMO 

 

Atualmente, um dos grandes desafios da sociedade moderna é dar destinação correta aos 

resíduos gerados. O princípio da sustentabilidade é fundamental, pois os benefícios da sua 

aplicabilidade são evidentes, como, por exemplo, a possibilidade de, a partir da reciclagem de 

resíduos sólidos, aumentar a atividade biológica e a retenção de nutrientes e diminuir a 

necessidade de fertilizantes químicos no caso especifico de atividade agrícola. As embalagens 

de agrotóxicos utilizadas são consideradas "resíduos perigosos" e apresentam risco de 

contaminação humana e ambiental, se descartadas sem controle. A presente dissertação tem 

como objetivo apresentar uma análise das embalagens de agrotóxicos sob a ótica da 

sustentabilidade, proveniente do sistema de recolhimento e destinação final das embalagens 

de agrotóxicos no Brasil, criado a partir da Lei 9.974/2000. Essa descrição e análise 

permitirão: analisar a destinação final de embalagens de agrotóxicos e relacioná-la com 

regulamentações sobre resíduos sólidos e de outros países; compreender o conjunto de fatores 

e as suas interações, que atuam positivamente ou negativamente na sustentabilidade da 

destinação final desses produtos; caracterizar processos e atores envolvidos no sistema de 

retorno e destinação final das embalagens de agrotóxicos no Brasil; apresentar definições 

normativas e doutrinárias sobre resíduos sólidos e embalagens; investigar o histórico dos 

resíduos sólidos, dos agrotóxicos e das relações de consumo; apresentar disposições 

irregulares de embalagens de agrotóxicos como problema socioambiental; apontar 

consequências negativas ao meio ambiente resultantes da disposição inadequada das 

embalagens vazias de agrotóxicos; identificar relações entre as dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável e a Logística Reversa. Na sequência, a metodologia utilizada 

neste estudo é o hipotético-dedutivo, baseou-se nas fontes orais, realizada por meio de 

entrevistas e depoimentos de produtores rurais, de revendedores de agrotóxicos e do 

responsável pela unidade de recebimento de embalagens de agrotóxicos vazias. A Logística 

Reversa é uma ferramenta que pode auxiliar no Desenvolvimento Sustentável, pois o retorno 

total ou parcial do produto ao setor produtivo evita o aproveitamento de matérias-primas e o 

perigo de contaminação. A pesquisa possibilitou identificar questões importantes sobre a 

disposição final das embalagens de agrotóxicos, já que, apesar de os dados do INPEV 

demonstrarem um alto índice de retorno das embalagens, eles não correspondem à realidade 

de alguns municípios. Assim, ainda temos que avançar, tendo como modelo a sustentabilidade 

ambiental, evitando degradar o meio ambiente com a geração de resíduos sólidos de maneira 

descontrolada e, por fim, promovendo a qualidade de vida para as presentes e as futuras 

gerações. 

 

Palavras-chave: Embalagens vazias; Agrotóxicos; Sustentabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays, one of the biggest challenges of the modern society is the adequate waste 

management. The principles of sustainability are fundamental, for the benefits of its 

applicability are visible. It is possible, for example, to increase the biological activity and the 

nutrient retention and also to diminish the need for chemical fertilizers, concerning farming 

activities, through solid waste recycling. The currently used pesticide packagings are 

considered “hazardous waste” and pose human and environmental risks if disposed 

uncontrollably. This thesis aims to introduce an analysis of the pesticide packaging according 

to the sustainability perspective, which comes from the collecting and final disposal of 

pesticide packaging system in Brazil based on the Law 9.974/2000. These description and 

analysis will make it possible to analyze the final disposal of pesticide packagings and relate 

them with regulations on solid waste both in Brazil and in other countries, understand the 

factors and the intentions which play positive and negative roles in the sustainability of the 

final disposal, characterize the processes and actors involved in the system of pesticide 

packagings return and final destination in Brazil, introduce the normative and doctrinal 

definitions concerning solid waste and packagings, investigate the records about solid waste, 

pesticides, and customer relations, introduce the irregular disposal of pesticide packagings as 

socio-environmental problem, show negative environmental consequences resulting from the 

inadequate disposal of empty pesticide packagings, identify relations between the dimensions 

of Sustainable Development and Reverse Logistics. The hypothetico-deductive methodology 

was applied to this study. It was based on spoken sources found by means of interviews and 

testimonies of farmers, pesticide resellers, and the person in charge of the empty pesticide 

packaging receiving unit. Reverse Logistics is a tool which supports the Sustainable 

Development, for the total or partial return of products to the productive sector avoids the use 

of raw material and the risk of contamination. This research has enabled the identification of 

important issues concerning the final disposal of pesticide packagings, whereas INPEV data 

do not reflect the reality although demonstrating a high level of returned packagings. Thereby, 

we notice that there are many points to improve using environmental sustainability as a 

model, avoiding degrading the environment with the production of solid waste uncontrollably, 

and promoting the quality of life for current and future generations. 

 

Keywords: Empty package; Pesticide; Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Frente às relações entre sociedade e natureza, a questão ambiental busca resgatar 

sua essência no processo de reorganização que o mundo vem passando. Nos séculos XVII e 

XVIII, com a consagração do modo de produção capitalista, o pensamento de uma natureza 

divina, sacralizada na Idade Média, passou a ser o de uma natureza objeto. Por conseguinte, 

os princípios norteadores passaram a ser o espírito do capitalismo, insaciável pela aquisição 

de riquezas, que ocasiona efeitos perversos para a natureza, bem como para os homens. 

A aplicação de insumos deve crescer nos próximos anos para aumentar a 

produtividade do setor agricola e atender ao crescimento da demanada até 2050; a estimativa 

é que seja necessário produzir alimentos para mais de 11 bilhões de habitantes no mundo. 

(Informativo INPEV., 2015). Segundo o Instituto Ethos (2012), estudos científicos alertam 

que os danos decorrentes do descarte inadequado, aliados à demanda crescente de consumo, 

interferem inclusive nas mudanças climáticas. Por isso, esses estudos ressaltam a necessidade 

de buscar soluções para esse problema. Como harmonizar as necessidades globais de 

consumo à necessidade de regeneração do ambiente? 

A disposição adequada de resíduos sólidos tem como princípio o direito fundamental 

ao meio ambiente, na medida em que se buscam o cumprimento da legislação brasileira e a 

prática sustentável. De acordo com José Luiz Said Cometti (2009), os resíduos são jogados no 

meio ambiente, como é o caso das embalagens de agrotóxicos. Estes são moléculas 

sintetizadas, utilizadas para afetar determinadas reações bioquímicas de insetos, micro-

organismos, animais e plantas que quer se controlar ou eliminar numa cultura agrícola. O 

descarte incorreto das embalagens de agrotóxicos acarretou, durante décadas, danos 

incalculáveis ao meio ambiente. (COMETTI, 2009). Esses resíduos, de acordo com Costa e 

Ribeiro (2013), são gerados na área rural, sendo o um dos principais tipos as embalagens de 

agrotóxicos, de fertilizantes e de produtos farmacêuticos veterinários. 

A pesquisa se justifica pelo fato de que atualmente o Brasil consome cerca de 700 

mil toneladas por ano de agrotóxicos, destacando-se como o maior consumidor mundial. A 

busca por maior produtividade e lucro por parte dos agricultores fez com que, cada vez mais, 

aumentasse a utilização de agrotóxicos nas lavouras, dando origem a devolução das 

embalagens. 

Segundo Luciana Pranzetti Barreira (2002), a contaminação ambiental por uso 

excessivo de agrotóxicos tem provocado críticas severas ao uso desses produtos e também 

grandes preocupações quando são noticiados os efeitos nocivos. Devem ser obedecidos vários 
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aspectos, como o tipo de aplicação, o número de tratamentos, a formulação do agrotóxico 

aplicado, a dose recomendada, os tipos de equipamentos e outros fatores, que são 

parcialmente interdependentes e devem ser criteriosamente seguidos para se conseguirem 

melhores efeitos biológicos e menos impactos ambientais. (BARREIRA, 2002).   

Na década de 1950, em conformidade com o Ministério do Meio Ambiente, o 

processo tradicional de produção agrícola sofreu, desde a Revolução Verde, drásticas 

mudanças, com inserção de novas tecnologias, visando à produção extensiva de commodities 

agrícolas. Essas tecnologias envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos, 

com a finalidade de controlar doenças e aumentar a produtividade. 

De acordo com a legislação vigente, agrotóxicos são produtos e agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos utilizados nos setores de produção, de armazenamento e de 

beneficiamento de produtos agrícolas, de pastagens, de proteção de florestas – nativas ou 

plantadas – e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais. Segundo 

Luís Paulo Sirvinkas (2013), são considerados agrotóxicos e afins: a) os produtos e os agentes 

de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, de 

armazenamento e de beneficiamento de produtos agrícolas nas pastagens, na proteção de 

florestas – nativas ou implantadas – e na de outros ecossistemas e na de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e 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; e os 

componentes ou princípios ativos, os produtos técnicos e suas matérias-primas, os 

ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins (art. 2º, I, a e b, e II, 

da Lei n.7.802, de 11-7-1989).  

Complementando o assunto, de acordo com Ministério do Meio Ambiente, os 

agrotóxicos são considerados extremamente relevantes no modelo de desenvolvimento da 

agricultura no Brasil. Neste país, eles possuem uma ampla legislação, com um grande número 

de normas legais. Um referencial importante é a Lei n. 7.802/89, regulamentada pelo Decreto 

n. 4.074/02, a qual rege o processo de registro de um produto agrotóxico. 

A crescente preocupação de especialistas e ambientalistas em relação ao uso de 

agrotóxicos é devido à grande quantidade dessas substâncias utilizadas nas práticas agrícolas, 

que resulta em impactos ambientais pouco conhecidos, e, além disso, aos inúmeros problemas 

relacionados à saúde pública decorrentes de seu uso, principalmente de forma inadequada. 

Entre os inúmeros problemas decorrentes da pratica de utilização de agrotóxicos, podem ser 

citados: a contaminação por uso excessivo de agrotóxicos, os alimentos contaminados por 
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eles, a falta de EPI’S nas aplicações desses produtos e as embalagens e os resíduos de 

agrotóxicos, que contêm substâncias químicas tóxicas, quando abandonados no meio 

ambiente ou descartados em aterros e lixões, podem migrar, sob a ação da chuva, para as 

águas superficiais e subterrâneas, contaminando o solo e os lençóis freáticos. (BARREIRA, 

2002). 

As embalagens vazias de agrotóxicos são consideradas resíduos perigosos, pois 

apresentam alto risco de contaminação humana e ambiental, se descartadas de forma 

inadequada. Em junho de 2000, com a criação da Lei Federal nº 9.974, o agricultor, o canal de 

distribuição fabricante e o poder público passaram a ter responsabilidades na destinação final 

de embalagens vazias de agrotóxicos. Em 2002, foi criado no Brasil o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens de Agrotóxicos Vazias (INPEV), que tem por missão oferecer 

apoio operacional e logístico para a implantação de um sistema ágil e eficiente de processo de 

embalagens vazias de agrotóxicos. Dessa forma, o presente trabalho buscará responder aos 

seguintes problemas: a Lei Federal nº 9.974/2000 é efetiva? Os dados do INPEV 

correspondem à realidade dos municipios de São Joaquim de Bicas/ MG e Mario Campos/ 

MG ? O caminho pecorrido pelas embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil, utilizando a 

logistica reversa, atende às premissas de Desenvolvimento Sustentável? 

A dissertação tem como objetivo geral estudar a destinação final das embalagens 

vazias de agrotóxicos; verificar a efetividade da implementação do recolhimento e a 

destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos, instituída pela Lei Federal nº 9.974; 

contribuir com sugestões para seu aperfeiçoamento e, portanto, para a melhoria da gestão 

socioambiental, com debates que envolvem a sustentabilidade. 

Os objetivos específicos são analisar a destinação final de embalagens de agrotóxicos 

e relacioná-la com regulamentações sobre resíduos sólidos e de outros países. Essa descrição 

e essa análise permitirão compreender o conjunto de fatores e as suas interações, que atuam 

positivamente ou negativamente na sustentabilidade da destinação final desses produtos; 

caracterizar processos e atores envolvidos no sistema de retorno e destinação final das 

embalagens de agrotóxicos no Brasil; apresentar definições normativas e doutrinárias sobre 

resíduos sólidos e embalagens; investigar o histórico dos resíduos sólidos, agrotóxicos e das 

relações de consumo; apresentar disposições irregulares de embalagens de agrotóxicos como 

problema socioambiental; apontar consequências negativas ao meio ambiente resultantes da 

disposição inadequada das embalagens vazias de agrotóxicos; e identificar relações entre as 

dimensões do Desenvolvimento Sustentável e a Logística Reversa. 
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Na sequência, a metodologia utilizada baseou-se nas fontes orais, que foram 

entrevistas e depoimentos de produtores rurais, de revendedores de agrotóxicos e do 

responsável pela unidade de recebimento de embalagens de agrotóxicos vazias. O método 

científico utilizado neste estudo é o hipotético-dedutivo, que se inicia com a descoberta de um 

problema científico que exige traçar hipóteses para a solução e testá-las para obtenção de 

resultado válido, de acordo com a pesquisa bibliográfica e documental feita com base em 

dados estatísticos, artigos científicos, legislações, doutrinas de pesquisadores.  

Com vistas ao alcance do objetivo proposto, a pesquisa está dividida em 4 capítulos. 

O primeiro discorre suscintamente sobre os resíduos sólidos no Brasil, desenvolve uma 

contextualização histórica dos resíduos sólidos, apresenta diferentes concepções de 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, ressalta a evolução histórica desses 

conceitos, suas características, suas dimensões, suas dificuldades e sua relevância para os 

sistemas produtivos, discutindo a relação meio ambiente e capitalismo e a necessidade de 

reflexões ambientais. Além disso, propõe-se um pensamento sobre as características da 

sociedade contemporânea, como sistema de produção capitalista e estabelecimento de uma 

sociedade de consumo.  Na sequência, o mesmo capítulo apresenta os resíduos sólidos e a 

agricultura, o conceito de embalagens e as classificações de embalagens. 

O segundo capítulo ocupa-se da Logística Reversa. São mostradas as teorias, os 

objetivos, os fatores que influenciam o seu modelamento e as exemplificações de utilização 

no Brasil. A Política Nacional de Agrotóxicos (PNA) intensificou a aplicação da Logística 

Reversa nas indústrias brasileiras fabricantes de agrotóxicos, quando as responsabilizou pela 

destinação final das embalagens dos seus produtos. Desse modo, é traçada a importância da 

Logística Reversa e a responsabilidade das empresas em face dos produtos gerados, para que 

a produção e consumo se tornem sustentáveis. 

Destaca-se, no terceiro capítulo, a destinação final das embalagens vazias no 

contexto internacional. São exemplificadas algumas regulamentações sobre a destinação final 

de resíduos sólidos perigosos da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Canadá. Por fim, 

esse capítulo trata da responsabilização pela destinação final de produtos pós-consumidos. 

Busca-se verificar qual a tendência internacional e como o Brasil está inserido nesse contexto. 

Por fim, o quarto e último capítulo expõe a Destinação das Embalagens Vazias de 

Agrotóxicos no Brasil, a disciplina legal, os aspectos históricos do uso de agrotóxicos e os 

seus impactos à saúde humana e ambiental. Ele aborda ainda as embalagens de agrotóxicos e 

as características das embalagens comercializadas no Brasil; demonstra a regulamentação da 

PNA e a criação do INPEV; e, além disso, ressalta os aspectos econômicos, sociais, 
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ambientais, políticos e culturais e suas relações que favorecem para a análise do sistema sob o 

modelo da sustentabilidade.  

Esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto ou impor uma visão pessoal e 

definitiva sobre a utilização de agrotóxicos e a destinação adequada das embalagens vazias, 

mas pretende trazer elementos que visam a garantir o direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado, não só o cumprimento da lei, mas a efetividade de práticas sustentáveis. O 

trabalho se propõe, também, a contribuir para o mundo acadêmico. Para isso, pretende-se 

oferecer a interpretação de dados estatísticos nos Municípios de São Joaquim de Bicas e 

Mario Campos, Minas Gerais, em que foi feita a pesquisa de campo. Assim, abordam-se os 

aspectos positivos e negativos do sistema, bem como identificam-se desafios e oportunidades. 

Nas considerações finais, são reafirmadas as conclusões dos capítulos anteriores e respondida 

a pergunta da pesquisa. 
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2 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

 

2.1 Aspectos históricos dos resíduos sólidos e sustentabilidade 

 

 

Para este trabalho, é necessário compreendermos como os resíduos foram tratados ao 

longo da história até os dias atuais. De acordo com Lemos (2012), a preocupação com os 

resíduos começa a partir do surgimento das primeiras cidades da Antiguidade, em que se tinha 

um cuidado com a limpeza urbana. O primeiro tratamento jurídico dado aos resíduos é 

exatamente o da res derelictae, em suma, o abandono da coisa móvel. O abandono configura 

hipótese de perda da propriedade, desde que haja “um comportamento do proprietário da 

coisa que inequivocamente traduza sua intenção de abandoná-la” (LEMOS, 2012, p. 84). Os 

jurisconsultos romanos divergiam sobre o momento dessa perda da propriedade pelo 

proprietário: o primeiro entendimento era que tal se dava assim que um terceiro se apoderasse 

da coisa, fazendo-a pela ocupação; já o segundo ocorria quando se verificava o abandono, 

opinião que prevaleceu no direito clássico e foi acolhida, posteriormente, no direito 

justinianeu. “A última hipótese concebe a derrelição como uma transmissão a pessoa incerta - 

traditio in incertam personam”. 

Com o desenvolvimento do comércio na Idade Média, as cidades cresceram 

assustadoramente, o que ocasionou um aumento de resíduos, que eram muitas vezes lançados 

na rua. Por consequência, esse fato é apontado como causa da peste negra na Europa 

Ocidental, resultando na morte de metade da população em apenas quatro anos. (LEMOS, 

2012). Depois da Revolução Industrial, com a intensificação da urbanização, os problemas 

aumentam, e os resíduos são tratados como um problema de vizinhança. Há menos de um 

século, com a sociedade em massa e a exacerbação do risco, eles passam a ser um problema 

ambiental, de cuja solução e de cujo encaminhamento depende nossa sobrevivência na Terra, 

tomando dimensões nunca antes vistas. Sendo assim, as relações de consumo se 

intensificaram a partir da Revolução Industrial e podem ser consideradas uma das causas do 

aumento de geração de resíduos. Nesse contexto, o processo histórico levou a consolidação de 

uma sociedade consumista. 

O mundo se depara com a problemática ambiental, e a expressão “sustentável” vem 

sendo usada de uma forma generalizada; além disso, é utilizada como recurso publicitário que 
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tem por objetivo indicar uma “responsabilidade social”. Geralmente, esse recurso é utilizado 

em propagandas na tentativa de ocultar prática insustentável. Aparentemente indispensável 

nas discussões sobre políticas de desenvolvimento, a sustentabilidade é um conceito 

perigosamente difundido. Não é um princípio abstrato ou de observância adiável: vincula 

plenamente e se mostra inconciliável com o vicioso descumprimento da função 

socioambiental dos bens e serviços. (FREITAS, 2011). 

A sustentabilidade, de acordo Juarez Freitas (2011, p. 40), é um princípio 

constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com eficácia 

direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 

desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente 

de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, 

psíquico e espiritual, em consonância homeostática com o bem de todos. É considerado como 

uma forma de constitucionalização da sustentabilidade o art. 225 da Constituição da 

República, por levar a compatibilização entre o desenvolvimento econômico e a proteção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outrossim, a disposição adequada de resíduos 

sólidos tem como princípio o direito fundamental ao meio ambiente, na medida em que se 

busca o cumprimento da legislação brasileira e práticas sustentáveis. 

Desde a Revolução Industrial, há mais de dois séculos, entendia-se que 

desenvolvimento e crescimento econômico eram a mesma coisa e que dependiam do consumo 

crescente de recursos naturais. Nesse passo, os termos desenvolvimento e sustentabilidade 

têm suas raízes na economia. A partir da leitura dos conceitos de desenvolvimento e de 

sustentabilidade, é possível perceber que os problemas ambientais e econômicos são 

intimamente ligados. 

Segundo Nalini (2003, p. 145), sustentabilidade é muito mais do que atributo de um 

tipo de desenvolvimento, “é um projeto de sociedade alicerçado na consciência crítica do que 

existe e um propósito estratégico como processo de construção do futuro. Surge então a 

natureza revolucionária da sustentabilidade”. Esse autor ressalta, então, que revolução é 

considerada na “[...] acepção de divisor de águas que opera transformações profundas numa 

ordem em crise e assume uma força fundadora e instauradora de uma nova ordem. Não se 

afirma como resultado. É concebida como processo.” (NALINI, 2003, p. 145). 

A sustentabilidade pode ser classificada em quatro graus diferentes, entre esses graus 

são fraca, média, forte e absurdamente forte. Essa classificação em uma dessas categorias 

depende de quanto se acredita na substituição dos vários tipos de capital. A sustentabilidade 
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fraca e a absurdamente forte coincidem com os modelos de desenvolvimento e 

fundamentação exploracionista (reconhecem a possibilidade e viabilidade da exploração 

indiscriminada do capital do planeta) e preservacionista (abominam a utilização de recursos 

não renováveis e o uso “irresponsável dos recursos renováveis), respectivamente; a 

sustentabilidade média exige a manutenção de um nível mínimo do capital intacto – 

abrangendo porções dos diversos tipos de capital –, dando especial atenção a quantidade de 

capital natural, manufaturado e humano que comporão o capital total; a sustentabilidade forte 

requer a conservação de um nível mínimo de cada um dos diferentes tipos de capital 

separadamente, ou seja, cada realidade será estudada de modo independente, levando-se em 

conta todo o conjunto. 

Já o conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez no 

documento Estratégia de Conservação Global (World Conservation Strategy), publicado pela 

World Conservation Union, em 1980. Foi, porém, a partir da publicação do Relatório “Nosso 

Futuro Comum”, em 1987, também conhecido como Relatório de Bruntland, que o termo 

passou a ser mundialmente conhecido. De acordo com Nunes ([200-]): “o desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. Por sua vez, esse autor 

denomina como desenvolvimento sustentável a “exploração equilibrada dos recursos naturais, 

nos limites da satisfação das necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como de 

sua conservação no interesse das gerações futuras” (NUNES, [200-]). 

Ainda de acordo com Nunes ([200-]), temos, portanto, como elementos mais 

marcantes das várias definições de desenvolvimento sustentável os seguintes: a) crescimento 

econômico, ou expansão econômica; b) satisfação de necessidades do presente; c) preservação 

dos recursos naturais para as gerações no presente e para as futuras (exploração equilibrada), 

“um direito-dever entre gerações”. Esses elementos caracterizadores do desenvolvimento 

sustentável fazem com que o seu conceito seja dotado de certa fragilidade conceitual. 

Esses elementos – crescimento econômico, satisfação das necessidades do presente e 

preservação dos recursos naturais para as gerações no presente e para as futuras – como os 

principais caracterizadores das definições de desenvolvimento sustentável ocorrem em função 

da tentativa de conciliação entre o atual modelo de produção e os fundamentos desse modelo 

à preservação ambiental (NUNES, [200-]). 

A aplicação do princípio da sustentabilidade é fundamental, pois há instrumentos 

viáveis no Brasil que possibilitam a necessária adoção de medidas que visam à eficiência da 
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atividade econômica. Por exemplo, a utilização das técnicas de agricultura permite o manejo 

sustentável dos sistemas produtivos. 

Portanto, esse princípio está fundamentalmente relacionado com o tema da 

dissertação.  

 

2.2  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A disposição dos resíduos sólidos está relacionada à limpeza pública; tendo em vista 

os problemas com resíduos, é importante analisarmos o papel do Estado no caminho do 

desenvolvimento sustentável. Compete, contudo, à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar, fixando diretrizes gerais, sobre a defesa e a proteção da saúde (art. 24, XII, da 

Constituição Federal). Todavia, a tarefa de limpeza pública é atribuída aos Municípios nos 

termos do art. 30, I, da CF. (SIRVINSKAS, 2013). 

Tramitou na Câmara dos Deputados, durante 19 anos, o projeto de Lei n. 203/91, que 

tratava da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Somente em 2010, criou-se a Lei 

n. 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a qual 

define diretrizes aos Municípios para gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seus 

respectivos territórios, o que engloba o planejamento, com vistas à prevenção e ao controle de 

poluição, coordenação de coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada, 

considerando os aspectos políticos, econômicos, ambientais, culturais e sociais envolvidos. 

Segundo o art. 9º, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: a geração, redução, a 

reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final 

ambientalmente adequado dos rejeitos. Já a PNRS veio reestruturar as cadeias produtivas 

nacionais, introduziu conceitos de produção eficiente, responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos e logística reversa dos resíduos.  

O art. 30, que trata da responsabilidade compartilhada, tem como objetivo a 

minimização da geração de resíduos sólidos e redução dos impactos à saúde humana e 

qualidade ambiental. A responsabilidade compartilhada de forma individualizada e encadeada 

abrange os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes, bem como os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. Por fim, essa lei teve como objetivo acabar com os lixões em todo o Brasil e dispor 

adequadamente até o ano de 2014, tal como divulgar a importância da reciclagem. 

 



23 

 

2.3  Conceito de resíduo sólido e classes dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos ao 

meio ambiente 

 

Inicialmente é importante conceituar o resíduo antes de partir para uma análise das 

fases de criação e gestão de resíduos sólidos. Tem uniformização do conceito de resíduos 

sólidos na legislação federal e estadual nem sequer na própria doutrina. Portanto, trazemos a 

título informativo alguns conceitos para o nosso estudo. (SIRVINSHAS, 2013, p. 447) 

A Lei n. 12.305/2010, que trata da PNRS, define resíduo sólido como o material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, no estado 

sólido ou semissólido, bem como gazes contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d´agua, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível (art. 3º, XVI). (SIRVINSHAS, 2013, p. 448) 

Para Costa e Ribeiro (2013, p. 21), resíduos sólidos são os materiais descartados que 

sobram de um processo de produção ou de consumo, considerados sem utilidade, sem valor, 

indesejáveis; muitas vezes, genericamente denominados lixo. Já de acordo com o Dicionário 

Aurélio (2014), eles são 

 

s.m. O que resta. / O que resta de substâncias submetidas à ação de diversos agentes: 

as cinzas são o resíduo da combustão da lenha. / Restante, remanescente. // Lógica 

Método dos resíduos, um dos métodos de indução preconizados por J. Stuart Mill, e 

que consiste em suprimir a porção de um fenômeno cujas causas já são conhecidas 

para chegar, por eliminação, às causas da porção restante. 

 

De acordo com Albuquerque (2011), os resíduos sólidos são classificados pelos 

seguintes aspectos a seguir: 

a) características físicas: 

seco: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, 

guardanapos e toalhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, parafina, 

cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças; 

molhado: restos de comidas, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, 

legumes, alimentos estragados, etc. 

b) composição química: 
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orgânico: composto por pó de café e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e 

bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos aparas 

e podas de jardim; 

inorgânico: composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, 

borrachas, tecidos, metais (alumínio ferro, etc.), tecidos, isopor, lâmpadas, 

velas, parafinas, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, etc. 

c) origem: 

domiciliar: originado da vida diária das residências, constituído por restos de 

alimentos (tais como cascas de frutas, verduras, etc.), produtos deteriorados, 

jornais, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas 

descartáveis e uma grande diversidade de outros itens; 

comercial: originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, 

tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, 

restaurantes, etc. 

público: originados dos serviços de limpeza urbana, incluindo todos os 

resíduos de varrição das vias públicas limpezas de praias, galerias, córregos, 

restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres, etc., constituído por restos 

de vegetais diversos, embalagens, etc. 

hospitalar: descartados por hospitais, farmácias, clinicas veterinárias (algodão, 

seringas, agulhas, restos de remédios, luvas, curativos, sangue coagulado, 

órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais utilizados em testes, 

resina sintética, filmes fotográficos de raios X). 

 

No dia 31 de maio de 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

publicou a nova versão da sua norma NBR 10.004 – Resíduos Sólidos, que classifica os 

resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para 

que possam ser gerenciados adequadamente. Essa norma é uma ferramenta imprescindível nas 

atividades de gerenciamento de resíduos, aplicada por instituições e órgãos fiscalizadores. 

Com base na classificação estipulada pela Norma, o gerador de um resíduo, de acordo com 

Albuquerque (2011), pode facilmente identificar seu potencial de risco, bem como identificar 

as melhores alternativas para destinação fina e/ou reciclagem. Ainda segundo Albuquerque 

(2011), os resíduos são classificados em três classes distintas: 

 a) classe 1 – perigosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao 

meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas 
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características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade; 

b) classe 2 – não-inertes: são os resíduos que não apresentam periculosidade, 

porém são inertes; podem ter propriedades, tais como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com 

as características do lixo doméstico; 

c) classe 3 – inertes: são aqueles que, ao serem submetidos aos testes de 

solubilização, não têm nenhum de seus constituintes solubilizados em 

concentrações superiores aos padrões de portabilidade da água. Isso significa 

que a água permanecerá potável quando em contato com o resíduo. Esses 

resíduos são reciclados, não se degradam e não se decompõem quando 

dispostos no solo (degradam-se muito lentamente, como, por exemplo, o 

entulho de demolição, as pedras e as areias retirados de escavações. 

 

2.4 Resíduos sólidos e agricultura 

 

De acordo com Costa e Ribeiro (2013), esses resíduos são gerados na área rural, 

sendo os principais tipos os de origem orgânica (dejetos animais resíduos domésticos e de 

beneficiamento de grãos) e as embalagens de agrotóxicos, de fertilizantes e de produtos 

farmacêuticos veterinários. Atualmente o Brasil consome cerca de 700 mil toneladas por ano 

de agrotóxicos, destacando-se como o maior consumidor mundial. A busca por maior 

produtividade e lucro por parte dos agricultores fez com que, cada vez mais, aumentasse a 

utilização de agrotóxicos nas lavouras, dando origem à devolução das embalagens. 

Segundo Luciana Pranzetti Barreira (2002), a contaminação ambiental por uso 

excessivo de agrotóxicos tem provocado críticas severas ao uso desses produtos e grandes 

preocupações quando são noticiados os efeitos nocivos que esses desperdícios provocam. 

Devem ser obedecidos vários aspectos, como o tipo de aplicação, o número de tratamentos, a 

formulação do agrotóxico aplicado, a dose recomendada, os tipos de equipamentos e outros 

fatores, que são parcialmente interdependentes e devem ser criteriosamente seguidos para se 

conseguirem melhores efeitos biológicos e menos impactos ambientais. 

A crescente preocupação de especialistas e ambientalistas em relação ao uso de 

agrotóxicos é devido à grande quantidade dessas substâncias utilizadas nas práticas agrícolas, 

que resulta em impactos ambientais pouco conhecidos, e, além disso, aos inúmeros problemas 

relacionados à saúde pública decorrentes de seu uso, principalmente de forma inadequada. 
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Entre os inúmeros problemas decorrentes da pratica de utilização de agrotóxicos, podem ser 

citados: a contaminação por uso excessivo de agrotóxicos, os alimentos contaminados por 

eles, a falta de EPI’S nas aplicações desses produtos e as embalagens e os resíduos de 

agrotóxicos, que contêm substâncias químicas tóxicas, quando abandonados no meio 

ambiente ou descartados em aterros e lixões, podem migrar, sob a ação da chuva, para as 

águas superficiais e subterrâneas, contaminando o solo e os lençóis freáticos. (BARREIRA, 

2002). 

 

2.5  Conceitos de embalagem 

 

De acordo com o Decreto 4.074 (BRASIL, 2002), embalagem é um invólucro, 

recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinado a conter, 

cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter os agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Com efeito, as embalagens devem ser aprovadas pelas autoridades públicas quando da 

concessão do registro, e, para isso, conforme o artigo 6º da Lei acima citada, deve-se 

preencher alguns requisitos legais para serem aprovadas. Entre eles, os materiais com os quais 

são produzidas devem ser imunes ao agrotóxico que protegerão ou de, em combinação com 

outro produto, produzirem misturas perigosas ou nocivas ao meio ambiente, à agricultura e à 

saúde humana; as embalagens devem impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou 

alteração do conteúdo do produto; elas devem ser providas de lacre e de tampa de segurança 

que denunciem a sua primeira abertura; e devem ter, em destaque, a advertência de que não 

podem ser reutilizadas. (COMETTI. 2009). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a embalagem é essencial para a 

proteção dos resíduos durante a sua etapa de distribuição, armazenamento, comercialização, 

manuseio e consumo. Ela vem evoluindo em consonância com o desenvolvimento da 

infraestrutura do Brasil e de sua economia, das empresas e de seus produtos e principalmente 

frente aos mecanismos de distribuição e necessidades dos consumidores. Entre as funções da 

embalagem está a de garantir segurança e qualidade de vida à população, possibilitando o 

acesso a diferentes produtos, desde alimentos ou medicamentos até eletroeletrônicos e 

utensílios em geral, em todas as regiões do país. Cabe à embalagem proporcionar segurança 

no manuseio do produto, manutenção de suas propriedades e informações legais sobre a sua 

composição e validade e, até mesmo, rastreabilidade do lote de produção. Em certos casos, 

cabe ainda a ela estender o prazo de vida dos produtos, evitando o seu desperdício. 
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2.5.1  Classificações de embalagens 

 

Conforme Leite (2003), do ponto de vista logístico e da sua função, as embalagens 

podem ser classificadas em três tipos principais: 

 embalagens primárias ou de contenção, que são as que estão em contato direto 

com o produto e as que definem o tipo de material constituinte, as dimensões 

adequadas compatíveis com as fases logísticas e os aspectos estéticos 

mercadológicos. Enfim, são os recipientes rígidos e as embalagens flexíveis de 

diversos materiais; 

 embalagens secundárias, que são as de reunião de certo número de embalagens 

primárias, visando à comercialização de quantidades múltiplas, ao transporte e à 

distribuição física dos produtos. São as caixas de papelão, os envoltórios de 

plástico retráteis ou encolhíveis, entre outros. De acordo com a ABNT (2003), as 

embalagens flexíveis secundárias são consideradas embalagens não laváveis, e as 

embalagens rígidas secundárias têm destinação de embalagens lavadas conforme 

ABNT (2001); 

 embalagens de unitização, que são as embalagens secundárias reunidas, visando à 

movimentação, à armazenagem e ao transporte na distribuição dos produtos. 

Trata-se dos paletes ou dos estrados que agrupam embalagens secundárias, 

contêineres de transporte, racks especiais, caixas de diversos materiais entre 

outros. 

Segundo Leite (2003) sob o ponto de vista da logística reversa a classificação mais 

adequada refere-se ao seu tempo de vida útil, destacando-se, portanto, as embalagens 

descartáveis e retornáveis. 

 

2.5.2  Embalagens descartáveis e embalagens retornáveis 

 

Leite (2003) faz uma diferenciação entre as embalagens descartáveis e as retornáveis. 

Muitas embalagens retornáveis transformam-se em descartáveis. De acordo com o autor, as 

retornáveis se mostram inconvenientes, como os custos de transporte, normalmente devido ao 

seu peso; os de transporte de retorno; os de administração desses fluxos; os de recepção e de 

limpeza eventual; os de reparos eventuais; e os de armazenagem e de capital investido. Então, 

visando à redução de custos de manufatura, às reduções em custos de transporte, devido à 

redução de peso, e à inexistência dos diversos custos incorridos no retorno das embalagens 
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comerciais e industriais, elas estão sendo substituídas, de acordo com Leite (2003), por 

materiais de plástico. Todavia, no segmento de embalagens descartáveis, é notório o enorme 

desequilíbrio entre os fluxos diretos de produção e reversos de retorno e o ciclo produtivo, 

originando-se excessos “visíveis” em locais inadequados e ocasionando o que tem sido 

chamado de “poluição ambiental por excesso”, ou seja, elas vêm acumulando nos aterros e 

“lixões”, representando um desperdício de matéria-prima e energia, além de ocasionar 

poluição ambiental. Nesse contexto, surge a modalidade de logística reversa de embalagens 

de agrotóxicos, que são embalagens descartáveis que devem retornar ao fabricante por 

apresentarem riscos de contaminação ambiental e humana. Conforme o tipo de material com 

que essas embalagens são feitas, elas poderão ser recicladas ou enviadas a uma destinação 

final segura; com isso, elas retornam ao centro de produção como matéria-prima, para a 

fabricação de novas embalagens e produtos. 

A disposição final segura, segundo Paulo Roberto Leite (2009), é o desembaraço dos 

bens usando-se um meio controlado que não danifique, de alguma maneira, o meio ambiente e 

que não atinja, direta ou indiretamente, a sociedade. Em oposição a esse tipo de disposição 

segura, temos a disposição não segura o desembaraço dos bens de maneira não controlada, 

como em locais impróprios (terrenos baldios, riachos, mares, lixões etc). Tradicionalmente, 

são considerados ‘disposições finais seguras’, sob o ponto de vista ecológico, os aterros 

sanitários tecnicamente controlados, nos quais os resíduos sólidos de diversas naturezas são 

‘estocados’ entre camadas de terra, para que ocorra sua absorção natural, ou são incinerados, 

obtendo-se a revalorização pela queima e pela extração de sua energia residual.  

A disponibilização de bens e materiais residuais, não importando o modo como é 

feita, caso não seja devidamente “controlada”, gerará impactos ambientais pela liberação de 

constituintes nocivos à vida e pelo acúmulo desses resíduos, originando poluição 

indiretamente. De outra forma, bens de pós-consumo, constituídos por materiais muitas vezes 

inofensivos à saúde humana, poderão provocar, pelo acúmulo das quantidades produzidas e 

descartadas pela sociedade, a saturação dos meios tradicionais de disposição final dos 

resíduos, gerando poluição de maneira indireta; no entanto, tão nociva quanto a primeira. 

(LEITE, 2009). Em síntese ‘disposição final’ é o último local de destino para qual são 

enviados produtos, materiais e resíduos em geral sem condições de revalorização.  

Nos dizeres de Felipe S. Martins, a logística reversa surge a partir da necessidade de 

dar destinação correta a produtos utilizados ou consumidos. Estabeleço essa diferença entre 

utilizado e consumido, pois é algo interessante para a logística reversa: os canais de 

distribuição reversos de Pós-Venda e de Pós-Consumo. 
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3 LOGÍSTICA REVERSA 

 

 

A sociedade, cada vez mais, tem se preocupado com os diversos aspectos do 

equilíbrio ecológico.  Devido ao aumento da velocidade de descarte dos produtos de utilidade, 

motivado pelo nítido aumento da descartabilidade dos produtos em geral, e devido ao fato de 

não haver canais de distribuição reversos de pós-consumo devidamente estruturados e 

organizados, houve desequilibrio entre as quantidades descartadas e as reaproveitadas, 

gerando um enorme crescimento de produtos de pós-consumo (LEITE, 2003). 

A natureza da Logística Reversa não é ideia inovadora da sociedade de consumo; 

contudo, não se conhecia tal costume com essa terminologia. Os primeiros estudos sobre 

logística reversa são encontrados nas décadas de 1970 e 1980, tendo o seu foco principal 

relacionado ao retorno de bens a serem processados em reciclagem de materiais, denominados 

e analisados como canais de distribuição reversos. Sendo assim, a partir da década de 1990, o 

tema se tornou mais visível no cenário empresarial (LEITE, 2009). 

Não é recente a utilização dos procedimentos de retorno de embalagens ao produtor, 

como as antigas garrafas de leite deixadas diariamente nas varandas e na porta de nossas casas 

para o consumo do líquido ali conduzido, costume até hoje mantido em alguns bairros 

londrinos. Até mesmo na nossa realidade brasileira, podemos notar, atualmente, a antiga 

prática de retorno do vasilhame de bebidas, como indefectível casco de cerveja.  

A sociedade de consumo vem sofrendo mudanças comportamentais, decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico e das mudanças de hábitos em um mundo globalizado, que 

facilita o livre comércio e incentiva a produção desenfreada de bens materiais e as alterações 

de valores. A cultura do descartável vem, portanto, se consolidando de forma cada vez mais 

acelerada (PINTO; JUNQUEIRA, 2013). 

Logo, para suportar essas mudanças comportamentais, houve a necessidade de 

desenvolver um procedimento de distribuição denominado logística, que, de forma complexa, 

transporta os bens de consumo dos centros de produção até o consumidor final, abragendo 

ainda os processos de conservação, aconcidionamento, transporte, armazenamento e 

distribuição. Por conseguinte, o consumo dessa nova cultura do descartável demanda uma 

velocidade e uma logística cada vez mais complexa e ágil dos meios de produção para atender 

aos desejos dessa sociedade moderna, o que também vem significando cada vez mais 
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embalagens para acondicionar os bens de consumo que passam por uma rede de transporte, 

armazenamento e distribuição. 

Dessa forma, a preocupação atual é equacionar o pós-consumo, apresentando quatro 

grandes pilares de sustentação, a saber: a conscientizacão dos problemas ambientais 

resultantes de geração de residuos, o descarte adequado de embalagens e produtos em fim da 

vida útil para o reaproveitamento ou para a reciclagem, a poupança dos recursos naturais e a 

necessidade de políticas de gestão. 

 

3.1  Conceito de Logística Reversa 

 

De início, a Logística Reversa era vista apenas como uma distribuição. Nas últimas 

décadas, ela passou a ganhar importância e a se fazer presente com mais responsabilidade em 

todas as atividades logísticas relacionadas aos retornos de produtos. Está recebendo uma 

natureza mais econômica, além da ambiental. (CAMPOS, 2006) 

Segundo Ferreira e Alves (2005), a palavra logística é de origem francesa – do verbo 

loger, que significa alojar, estando associada ao suprimento, deslocamento e acantonamento 

de tropas, tendo, portanto, sua origem ligada às operações militares. De acordo com Rogers 

Tibben-Lembke (1998), a Logística Reversa pode ser definida como  

 

O processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e custo efetivo 

do fluxo de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e as 

informações correspondentes do consumo para o ponto de origem com o propósito 

de recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição. (TIBBEN-LEMBKE, 

1998, p. 2) 

 

Com isso, a Logística Reversa inclui todas as atividades que são mencionadas na 

definição acima. A diferença é que a logística reversa engloba todas essas atividades no 

sentido inverso. Por conseguinte, as atividades de remanufatura e de recondicionamento 

também podem ser incluídas na definição de Logística Reversa, que é a reutilização e a 

reciclagem de recipientes materiais de embalagem. Tendo o próposito de redesenhar 

embalagens para usar menos material ou reduzir a energia e a poluição de transporte, que 

podem ser melhor colocadas no reino da logística “verdes”. Se não há bens ou materiais sendo 

enviados “para trás”, a atividade não é provavelmente uma atividade de Logística Reversa. 

(Rogers Tibben-Lembke).  

Já em CLM, a “Logística reversa é um amplo termo relacionado às habilidades e 

atividades envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos 
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de produtos e embalagens...”. (LEITE, 2003, p. 16). Nesse sentido, a Logística Reversa pode 

ser entendida sob as perspectivas estratégia e operacional, tornado-se mais holística em suas 

preocupações na eliminação ou na utilização dos inibidores das cadeias reversas. (LEITE, 

2003). 

Além disso, as diversas definições e citações da Logística Reversa revelam que o 

conceito está em evolução, e sua amplitude e abrangência dependem do setor em referência, 

das novas possibilidades de négocios, mais precisamente de sua importância estratégica. 

Sendo assim, de acordo com Paulo Roberto Leite, essa logística pode ser definida como: 

 

Área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 

logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós consumo ao 

ciclo de negócios  ou ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de serviços, 

ecológico,legal, logístico, de imagem corporatica, dentre outros. (LEITE, 2003, p. 

16). 

  

Já James R Stock (1998) afirma que a Logística Reversa tem sido definida como "o 

termo usado mais frequentemente para se referir ao papel da logística em devoluções de 

produtos, redução na fonte, reciclagem, os materiais de substituição, a reutilização de 

materiais, eliminação de resíduos, e a renovação, reparação e remanufatura.”. Esse autor 

entende que o conceito é amplo e engloba uma série de atividades dentro da logística e outras 

funções desempenhadas para fora de cadeias de fornecimento. Os tipos de itens que “vêm 

para trás” e exigem Logística Reversa de processamento podem incluir devoluções de 

produtos, recalls de produto de fim de base de equipamentos, itens atingos/obsoletos que são 

substituídos, materiais de embalagem, entre outros. 

De outra forma, a Logística Reversa tem como próposito: planejar, programar e 

controlar de um modo eficiente e eficaz o retorno ou a recuperação de produtos inservíveis; a 

redução do consumo de matérias-primas; a reciclagem, a substituição e a reutilização dos 

materiais primários; e a deposição de resíduos ambientalmente correta, reparação e 

reutilização de produtos já consumidos em uma relação de ordem. (JUNQUEIRA; PINTO, 

2013). 

O conceito normativo está na Lei n.12.305/2010, que trata da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). Em seu artigo 3º, inciso XII, 

 

Logística reversa se trata de instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
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reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

 

Mesmo antes da implantação da PNRS, outros regramentos normativos abarcaram a 

matéria, como a Resolução do CONAMA 257 e n. 258/99, que trata da Logística Reversa de 

pilhas, baterias e pneumáticos, e a Lei n.7.802/1989, que regulamenta os resíduos e 

emabalagens de agrotóxicos. (JUNQUEIRA; PINTO, 2013). Ressalta-se que é admitido 

pacificamente pela doutrina o conceito de Logística Reversa, referido na PNRS. Não obstante, 

existe a clara tendência de deixar esse conceito como cláusula aberta, a fim de absorver 

futuros procedimentos na relação de produção-consumo-descarte-retorno. (JUNQUEIRA; 

PINTO, 2013). Em vista disso, se fazem presentes outros fatores, que interferem diretamente 

em toda sistemática da reversibilidade, como, por exemplo, o ciclo de vida do produto, a 

reutilização de matéria-prima e redução de custos. (JUNQUEIRA; PINTO, 2013). 

 

3.2 Atores da Logística Reversa 

  

Em concordância com o § 1º do art. 1º da Lei n.12.305/2010, “estão sujeitas à 

observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 

responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam 

ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.”. Dispõe o art. 

30 dessa lei a responsabilidade compartilhada:  

 

É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, abragendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciamentes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às 

atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. 

 

As obrigações dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes – ou seja, 

os principais atores responsáveis por essa logística para o consumo – estão claramente 

estabelecidas no art. 31 da Lei n.12.305 in verbis: 

 

Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus 

objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm 

responsabilidade que abrange:  

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no 

mercado de produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem 

ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada;  
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b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos 

possível;  

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e 

eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;  

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, 

assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de 

produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33;  

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso 

com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de 

logística reversa.  
 

Sem embargo, o art. 33 da PNRS apresenta a importância da Logística Reversa para 

agrotóxicos, e o art. 17 do Decreto n.7.404, que regulamentou a Lei 12.305, também incluiu a 

obrigação dessa logística a todos os produtos comercializados em embalagens plásticas, 

metálicas e de vidro. Todavia, essa regulamentação pormenorizou também a estratégia para a 

implementação dos sistemas de Logística Reversa a cargo dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes (atacadistas e varejistas) por meio de acordo setoriais entre 

atores e Poder Público, mediante editais para chamamento público. 

Sendo assim, para elaborar os Termos de Referência para esses editais, o Governo 

Federal criou Grupos Técnicos de Assessoria (GTA) e Grupos Técnicos Temáticos (GTT) 

para os temas mencionados, com participação dos representantes dos fabricantes, dos 

importadores, dos distribuidores, dos comerciantes (atacadistas e varejistas), do Poder Público 

nos níveis federal, estadual, municipal e distrital, da academia e das cooperativas e 

associações de catadores de materias recicláveis. Para as embalagens de agrotóxicos, os 

procedimentos já estão regulamentados. 

 

3.3  Instrumentos da Logística Reversa 

 

A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 8º, cria diversas 

obrigações para o Poder Público e para os geradores de resíduos, impulsionando o 

consumidor final a colaborar no procedimento logístico pela prática da coleta seletiva, que 

estabelece procedimentos para o descarte de resíduos reaproveitáveis ou recicláveis e limita o 

sistema público de coleta apenas para os rejeitos. Nota-se, no texto legal, a necessidade clara 

de ações obrigatórias para os fabricantes e para os importadores, dos distribuidores, do 

comércio atacadista e varejista para a implantação dos sistemas de coleta, de transporte e de 

reutilização ou reciclagem. Para o consumidor, a obrigação de descartar esses resíduos nos 

pontos preestabelecidos pelo sistema a ser implantado. 



35 

 

Assim, nos dizeres de José Claudio Junqueira e Pedro Paulo Ayres Pinto (2013), os 

instrumentos da logística reversa são: 1) os acordos setoriais entre os atores responsáveis pela 

fabricação, importação, distribuição e comércio dos bens de consumo, às suas expensas, e o 

Poder Público, que deverão estabelecer as condições do fluxo reverso; 2) os planos de 

sistemas com pontos de descarte, coleta, triagem e transporte para reutilização ou unidades de 

reciclagem; 3) os programas de comunicação e educação ambiental para mudanças de hábitos 

e atitudes dos consumidores; e 4 ) sistema de monitoramento com indicadores de eficiência e 

de efetividade. 

De acordo Fabricio Dorado Soler (2015), a Logística Reversa ainda tem alguns 

desafios, entre eles: 1) a criação de Entidades Gestoras com sistema de governança e Câmara 

de Controle e Registro; 2) a eventual participação de prefeituras municipais em sistemas de 

Logística Reversa; 3) a participação pecuniária do consumidor para custeio da Logística 

Reversa, destacada do preço do produto e isenta de tributação (visible fee e ecovalor); 4) 

envolvimento vinculante de todos os atores do ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos 

não signatários do acordo setorial – isonomia; 5) o reconhecimento da não periculosidade dos 

produtos eletroeletrônicos pós-consumo descartados; 6) a criação de documento 

autodeclaratório de transporte com validade em território nacional, de forma a documentar a 

natureza e origem da carga; e 7) o reconhecimento de que o descarte no sistema de logística 

reversa dos produtos eletroeletrônicos implica a perda da propriedade. Alguns Desafios da 

Logística Reversa, da União, dos Estados e dos Municípios é instituir normas com o objetivo 

de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios às indústrias e entidades dedicadas à 

reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos gerados no território nacional; 

desenvolver projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos; e criar 

empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. (PNRS) Editais de 

Chamamentos preveem demanda de incentivos governamentais econômicos e tributários; 

Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem; (Câmara) Decreto Federal 

nº 7.619/2011: Regulamenta a concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos. (limitador) Propostas de incentivo 

tributário podem ser divididas em três grupos (CNI): a. Aquelas que, em conjunto, 

proporcionariam a desoneração completa dos tributos indiretos incidentes sobre os resíduos 

sólidos nas cadeias de logística reversa (coleta, recuperação e reciclagem); b. Medidas 

voltadas a reduzir o custo para os setores com logística reversa onerosa; c. Outras medidas: 

Cooperativas; Incentivo direto ao investimento e financiamento do custeio da logística 

reversa. (SOLER, 2015). 
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3.4  Legislação Ambiental 

 

Com relação aos impactos dos produtos sobre o meio ambiente, as sociedades têm 

desenvolvido uma série de legislações e novos conceitos de responsabilidade empresarial, de 

modo a adequar o crescimento econômico às variavéis ambientais. As legislações ambientais 

envolvem diferentes aspectos do ciclo de vida útil de um produto (ou dos produtos que o 

constituem). (LEITE, 2009, p.23) 

Estão cada vez mais controlados pelas autoridades a disposição de produtos 

descartados, o processo de fabricação, as matérias-primas utilizadas e a disposição final. As 

empresas têm mais responsabilidades pelo destino dos produtos após a entrega aos clientes e 

pelo impacto ambiental produzido por eles. Trata-se do princípio do “poluidor pagador”, em  

que o fabricante do produto ou da ação danosa ao meio ambiente seja responsabilizado pela 

reparação do dano. A Europa é considerada pioneira na legislação sobre descarte de produros 

consumidos. (ROGERS; TIBBEN- LEMBKE, 1999). 

Nos EUA, leis específicas incentivam o uso de material reciclado, oferecendo 

sistema de tributos mais brandos para os contribuintes que o fazem. Países como Alemenha, 

já em 1991, exigiam que as indústrias recolhessem as embalagens dos seus produtos, impondo 

sobre elas uma porcentagem mínima que deve ser reclicada (FLEISCHMANN et al., 1997). 

Outros, contudo, obrigam os produtores a equilibrarem a quantidade produzida com a 

quantidade reciclada. No Japão, em 1997, passou a vigorar uma lei que determina aos 

fabricantes a criação de uma reversa de reciclagem de automóveis. No Brasil, diversos 

produtos já se encontram sob legislação específica quanto ao descarte, como, por exemplo, 

pilhas e baterias, que, por possuírem em suas composições substâncias nocivas à saúde, 

deverão ser enviadas a agentes especializados quando não utilizadas. Além disso, a legislação 

brasileira que disciplina o uso de agrotóxicos também determina que o fabricante seja 

responsável pela destinação final das embalagens vazias, objeto de estudo desta pesquisa. 
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3.5  A responsabilidade compartilhada da Logística Reversa na Lei 12.305/2010 

 

Segundo Fabricio Dorado Soler (2015), a Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos pode ser definida como: 

 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos. 

 

A Lei n.12305/2010 instituiu, no art. 30, caput, a Responsabilidade Compartilhada: 

 

Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. 

 

Além disso, objetiva reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 

materiais, a poluição e os danos ambientais; compatibilizar interesses entre agentes 

econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 

ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; incentivar a utilização de insumos de 

menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade, bem como promover o 

aproveitamento de resíduos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras 

cadeias produtivas, estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 

produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis e, por fim, incentivar as boas práticas 

de responsabilidade socioambiental. (art. 30, inciso I ao VII). 

Nesse diapasão, a legislação determina que as embalagens devem ser produzidas 

com materiais que permitam ou facilitem a reutilização ou a reciclagem. Elas devem ser 

restritas em volume e peso e as dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à 

comercialização do produto, ou seja, devem possuir apenas o tamanho suficiente para 

preservar o produto. Sendo assim, com o objetivo de promover a educação ambiental da 

população consumidora, é responsabilidade do setor empresarial a divulgação de informações 

relativas às formas de evitar, de reciclar e de eliminar os resíduos associados a seus 

respectivos produtos. No caso da responsabilidade do gerador de resíduos sólidos 

domiciliares, ela cessa com a disponibilização adequada para coleta ou com a devolução, no 
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caso de produtos abrangidos pelo sistema de Logística Reversa. Nas localidades em que há o 

sistema de coleta seletiva e nos casos de Logística Reversa, é atribuição dos consumidores 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos, além de disponibilizar 

adequadamente os resíduos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. (Moema 

Luisa Silva Macêdo, Daniela Buosi Rohlfs). Portanto, verifica-se que o legislador buscou 

garantir de forma múltipla as responsabilidades para desencadear estratégias sustentáveis, o 

que conhecemos como Logística Reversa ou retorno à origem dos resíduos sólidos 

descartáveis. 

 

3.6  O ciclo de vida do produto e a Logística Reversa  

 

O produto logístico na logística reversa pós-consumo é classificado em função de sua 

vida útil, podendo ser: durável, de vida média variando de alguns anos a algumas décadas, 

apresentando a possibilidade de reutilização; semidurável, com vida útil variando de poucas 

semanas a poucos anos, ainda com possibilidade de reutilização; e descartável, com vida útil 

de horas ou semanas e sem possibilidade de reutilização. (LEITE, 2009). 

O marketing, a tecnologia e a própria logística contribuem fortemente para a redução 

do ciclo de vida observado nas últimas décadas. A tendência de descartabilidade e o 

crescimento das quantidades dos fluxos logísticos diretos e reversos exigem maior eficiência 

no equacionamento do retorno de produtos de pós-venda e de pós- consumo e, assim, a 

implementação de sistema mais eficientes na logística reversa. (LEITE, 2009). 

Para outros autores, como Kotler e Keller (2006), o ciclo de vida do produto é um 

importante conceito de marketing, que orienta a dinâmica competitiva de um produto e tem 

sua origem no ciclo de vida de demanda/tecnologia, ou seja, no nível de mudança de 

necessidade, que apresenta estágios de surgimento, crescimento acelerado, crescimento 

desacelerado, maturidade e declínio. Já Cox (1967) aponta que o ciclo de vida consiste na 

evolução do produto, em termo de vendas durante um determinado período. 

A análise do ciclo de vida adquiriu, no que tange à gestão ambiental, muita 

importância, pois teve sua estrutura normatizada pela ISO 14000. Foi definida pela 

International Organization for Standartization – ISO (Organização Internacional para 

Padronização) e o intuito de sua criação foi a redução do impacto causado pelas empresas ao 

meio ambiente. (MOTTA, 2013). Para a empresa obter a certificação da ISO 14000, basta 

seguir as normas propostas e implementar os processos indicados. Como benefícios para a 

empresa, consideram-se: uma maior aceitação no mercado internacional; a retenção de 
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clientes e os melhores resultados financeiros. Entre as normas da ISO 14000, as que 

referenciam a Análise do Ciclo de Vida (ACV) são, entre elas, ISO 14040:2001, princípios e 

práticas gerais; ISO 14041:2004, definição do objetivo e escopo e análise do inventário; ISO 

14042:2004, avaliação dos impactos; ISO 14040:2009, tendo ainda a ISO 14044:2009, gestão 

ambiental- avaliação do ciclo de vida-requisitos e orientações. (MOTTA. 2013). A ACV é 

uma avaliação que inclui o ciclo de vida completo do produto, processo ou serviço, partindo 

da extração e processamento das matérias-primas (berço), a fabricação, o transporte e a 

distribuição, assim como o uso final do produto/serviço e sua disposição final (túmulo). 

(MOTTA, 2013). 

Além disso, a análise do ciclo de vida útil dos produtos estuda o impacto ambiental 

gerado por eles desde o momento da extração das matérias-primas e os outros insumos 

utilizados para a sua fabricação – contabilizando, de alguma maneira, os recursos naturais 

utilizados, os impactos causados pelo transporte para a internalização dos insumos e para a 

distribuição direta dos produtos e reversa dos pós-consumos – até sua disposição final. 

(LEITE, 2003). Essa proposta tem como resultado final uma interpretação do inventário do 

ciclo de vida levantado e, nessa interpretação, são apontados os impactos causados pelos 

diferentes processos existentes durante todo o ciclo de vida. (MOTTA, 2013). 

 Nesse sentido, de acordo com Tibor e Feldman, a ACV significa assumir uma visão 

ambiental holística de um produto ou serviço, das matérias-primas à produção, à distribuição 

e ao descarte final. Essa perspectiva encoraja as empresas a examinarem todos os aspectos 

ambientais de suas operações e as ajuda a integrar questões ambientais em seu processo 

global de tomada de decisões (TIBOR; FELDMAN, 1996), como, por exemplo, a escolher 

entre uma embalagem retornável e uma descartável. 

 Do ponto de vista econômico, são analisados os custos comparados de produção 

para o mesmo volume envasado, os custos logísticos integrados, os custos administrativos, os 

ganhos em vantagens competitivas, etc. Já do ponto de vista do impacto ambiental, considera-

se que a embalagem retornável possui longa vida e, portanto, menor produção e 

reciclabilidade. Por outro lado, a descartável é mais leve e tem melhor concepção logística, 

acarretando menor poluição no transporte, entre outras vantagens. (COMETTI, 2009) 

O esquema da FIG. 1 ressalta o impacto, mostrando a sequência dos eventos que 

polarizam a atenção crescente na logística reversa. 
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   FIGURA 1 – A Logística Reversa e a redução do ciclo de vida dos produtos 

Fonte: LEITE, 2009. 

 

3.7  Canais de Distribuição Reversos 

 

Canais de Distribuição Reversos (CDR) são diferentes alternativas e formas de 

comercialização, como a captação dos bens ainda em condições de uso e a reciclagem de seus 

materiais constituintes. (BALLOU, 1993; FULLER; ALLEN, 1995; CLM, 1993; LEITE, 

2000). De acordo com Paulo Roberto Leite, podem ser definidos como: 

 

As etapas, as formas e os meios em que uma parcela desses produtos, com pouco 

uso após a venda, com ciclo de vida útil ampliado ou após extinta a sua vida útil, 

retorna ao ciclo produtivo ou de negócios, readquirindo valor em mercados 

secundários pelo reuso ou pela reciclagem de seus constituintes. (LEITE, 2003, p. 

4). 

 

Os canais de distribuição reversos podem ser divididos em duas categorias, que são 

pós-consumo e pós-venda, cujos fluxos gerais estão sintetizados na Figura 1. Elas apresentam 

características e objetivos distintos e envolvem relações entre entidades diferentes, embora 

guardem forte interação e peculiaridades logísticas em alguns casos. 

Nota-se, na FIG. 2, o fluxo dos produtos nos canais de distribuição diretos, desde as 

matérias primas virgens, também denominadas primárias, até o mercado, entendido aqui 

como mercado primário dos produtos. Esse fluxo direto pode se processar por meio de 

diversas possibilidades conhecidas como etapas de atacadistas ou distribuidores, chegando ao 

varejo e ao consumidor final. 
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FIGURA 2 – Canais de distribuição diretos e reversos 

Fonte: LEITE, 2003. 

 

Os canais de distribuição reversos de pós-consumo são constituídos pelo fluxo 

reverso de uma parcela de produtos e de materiais constituintes originados no seu descarte; 

após finalizada sua utilidade original, esses produtos retornam ao ciclo produtivo de alguma 

maneira. Trata-se de dois subsistemas reversos: os canais reversos de reciclagem e os canais 

reversos de reuso. 

De outra forma, os canais de distribuição reversos de pós-venda são constituídos 

pelas diferentes formas e possibilidades de retorno de uma parcela de produtos, com pouco ou 

nenhum uso, que fluem no sentido inverso: do consumidor ao varejista ou ao fabricante, do 

varejista ao fabricante; entre as empresas, eles são motivados por problemas relacionados à 

qualidade em geral ou por processos comerciais entre empresas, retornando ao ciclo de 

negócios de alguma maneira. 

O Canal de Distribuição Reverso de Pós-venda se caracteriza pelo retorno de 

produtos com pouco ou nenhum uso, mas que apresentaram problemas de responsabilidade do 

fabricante ou do distribuidor, ou, ainda, pelo retorno por insatisfação do consumidor. Já o 

Canal de Distribuição Reverso de Pós-consumo se caracteriza por produtos oriundos de 

descarte após o uso, mas que podem ser reaproveitados de alguma forma ou, em último caso, 

descartados. (ROGERS; TIBBEN-LEMBK, 1999). Na FIG. 3, apresentam-se a Logística 

Reversa de pós-venda e a de pós-consumo: 
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FIGURA 3 – Logística Reversa – Área de atuação e etapas reversas. 

Fonte: LEITE, 2003. 

 

Felipe S. Martins (2015) exemplifica da seguinte forma: pense na compra de uma tv 

pela internet, em que não temos a possibilidade de testar o equipamento. Ele chega a sua casa 

e, na hora de ligá-lo, não funciona. Como a tv ainda está no período de garantia, ela deverá ser 

entregue a uma autorizada para fazer os devidos reparos e, se for o caso, trocá-la. O Canal de 

distribuição reverso de pós-venda entra em cena. Dependendo da necessidade, ela deverá até 

ser enviada para a fábrica. 

 

3.8  Ciclos Reversos abertos e fechados 

 

Os bens produzidos por meio da reciclagem industrial dos seus materiais 

constituintes podem ser reintegrados ao ciclo produtivo na fabricação de um produto similar 

ao que deu origem a ele ou a um produto distinto. Distinguem-se duas categorias de ciclos 

reversos de retorno ao ciclo produtivo: canais de distribuição de ciclo aberto e de ciclo 

fechado (LEITE, 2003). 

 

3.9  Canais de Distribuição Reversos de Ciclo Aberto 

 

Esses Canais de Distribuição Reversos (CDRs) são constituídos pelas diversas etapas 

de retorno dos materiais constituintes de pós-consumo, tais como metais, plásticos, vidros, 

papéis etc. Esses materiais são extraídos de diferentes produtos de pós-consumo e, visando à 

sua reintegração ao ciclo produtivo, substituem as matérias-primas novas na fabricação de 

diferentes produtos. (LEITE, 2009). 
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Dessa forma, os canais de ciclo aberto não distinguem os produtos de origem do pós-

consumo, mas têm seu foco na matéria-prima que os constitui. São característicos dessa 

categoria os metais, tais como o ferro, o alumínio e o cobre, os plásticos constituídos de 

polímeros de diversas naturezas, tais como os polietilenos e os polipropilenos, os materiais 

constituintes de diversas naturezas de vidros e os diferentes tipos de papéis em geral. (LEITE, 

2009). Com isso, uma das características dos canais reversos pós-consumo é a especialização 

por natureza do material constituinte. Os agentes das cadeias reversas escolherão os produtos 

que apresentam maior facilidade de extração, além de escolherem a tecnologia de separação e 

de extração dos materiais constituintes de produtos de pós-consumo descartados, a fim de se 

terem melhores oportunidades de revalorização. 

 

3.10  Canais de Distribuição reversos de ciclo fechado 

  

Os canais de distribuição dessa categoria são constituídos por etapas de retorno de 

produtos de pós-consumo, nas quais os materiais constituintes de determinado produto são 

descartados no fim de sua vida útil e são extraídos seletivamente para fabricação de um 

produto similar ao de origem. As baterias de veículos em geral – em que os materiais 

constituintes principais são a liga de chumbo, que constitui o principal custo e o princípio de 

funcionamento químico do produto, e a carcaça de plástico polipropileno – são um exemplo 

típico dessa categoria de canal reverso. O ciclo fechado se caracteriza quando observamos que 

esses materiais são extraídos das baterias usadas, descartadas após seu fim de vida útil, 

desenvolvendo-se etapas reversas desde a coleta dessas baterias até a reintegração dos 

materiais secundários nas linhas de fabricação. Uma das principais características dos canais 

reversos fechados é apresentar alta eficiência ao fluxo reverso em razão da importância 

econômica do uso de seu material constituinte de bens duráveis e semiduráveis. 
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4 DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS – LEGISLAÇÕES NO 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Neste capítulo, busca-se identificar o enfoque dado por diversos países 

desenvolvidos à questão da destinação final de embalagens vazias, a fim de se comparar a 

legislação internacional com a brasileira. 

 

4.1 Europa  

 

Aplica-se a Diretiva nº 94/62/CE, do Parlamento Europeu, às embalagens e aos 

resíduos de embalagens presentes na União Europeia, utilizados ou produzidos na indústria, 

no comércio, em escritórios, em lojas ou em serviços, em âmbito doméstico etc. Essa diretiva 

determinou que os Estados-Membros tomassem as medidas necessárias para assegurarem a 

criação de sistemas que garantam a recuperação ou a coleta das embalagens usadas e dos 

resíduos de embalagens provenientes do consumidor ou de qualquer outro utilizador final ou 

do fluxo de resíduos, de forma a canalizá-los para as soluções alternativas de gestão mais 

adequadas; e a reutilização ou valorização, incluindo a reciclagem, das embalagens e/ou dos 

resíduos de embalagens recolhidos. 

Sendo assim, para atingir essa meta, os Estados Membros devem, por meio de 

programas nacionais, colocar em prática medidas de prevenção contra a geração de resíduos 

de embalagens, bem como estimular a redução da sua eliminação final. A Diretiva nº 

94/62/CE tem por objetivo a redução da eliminação final desses resíduos, mas foi, 

posteriormente, alterado pela Diretiva nº 2004/12/CE (TRENNEPOHL, p.299.2010). Segundo 

José Luís Said Cometti (2009), essa última diretiva veio a estabelecer critérios para esclarecer 

a definição de “embalagem”, reforçar a prevenção e fomentar a utilização dos materiais 

obtidos com a reciclagem dos resíduos de embalagens na fabricação de novas embalagens e 

de outros produtos. Definiu-se de forma pormenorizada o conceito de embalagem, incluíram-

se exemplos ilustrativos, tais como: são embalagens as caixas de confeitos, a película para 

envolver produtos alimentares, a folha de alumínio, os pratos e os copos descartáveis etc; b) e 

não são embalagens os saquinhos de chá, os vasos para conter plantas, as caixas de 

ferramentas, os talheres descartáveis etc. 
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Nesse contexto, a Diretiva estabelece vários requisitos para a fabricação e para a 

composição das embalagens, assim como para sua reciclagem e valorização, conforme a 

seguir apresentado: as embalagens devem ser fabricadas de forma que o respectivo peso e 

volume não excedam o valor mínimo necessário para manter níveis de segurança, higiene e 

aceitação adequados para o produto embalado e para o consumidor; as embalagens devem ser 

concebidas, produzidas e comercializadas de forma a permitir a sua reutilização, valorização, 

ou reciclagem e a minimizar o impacto sobre o ambiente quando são eliminados os resíduos 

de embalagens ou o remanescente das operações de gestão de resíduos de embalagens; além 

disso, elas devem ser fabricadas de modo a minimizar a presença de substâncias nocivas e de 

outras substâncias e matérias perigosas no material das embalagens ou de qualquer um dos 

seus componentes no que diz respeito à sua presença em emissões, cinzas ou lixiviados 

quando da incineração ou descarga em aterros sanitários das embalagens ou do remanescente 

das operações de gestão de resíduos de embalagens. 

As propriedades físicas e as características das embalagens devem permitir certo 

número de viagens ou rotações em condições de utilização normais previsíveis. Além disso, 

as embalagens usadas devem poder ser tratadas de forma a respeitar os requisitos de saúde e 

segurança dos trabalhadores; os requisitos específicos das embalagens valorizáveis devem ser 

cumpridos quando elas deixarem de ser reutilizadas e se transformarem em resíduos; as 

embalagens devem ser fabricadas de forma a permitir a reciclagem de certa percentagem, em 

peso, dos materiais utilizados na fabricação de produtos comercializáveis, conforme regras 

que considerarão o tipo de  material que constitui a embalagem; os resíduos de embalagens 

tratados para efeitos de valorização energética devem ter um poder calorífico inferior mínimo 

que permita otimizar a valorização energética; os resíduos de embalagens tratados para efeitos 

de compostagem devem ser recolhidos separadamente e devem ser biodegradáveis de forma a 

não prejudicar o processo ou a atividade de compostagem em que são introduzidos; os 

resíduos de embalagens biodegradáveis  deverão ter características que permitam 

decomposição física, química, térmica ou biológica, tal que a maioria do composto final acabe 

por se decompor em dióxido de carbono, biomassa e água.  

A Diretiva 94/62/CE determina que, para facilitar a coleta, a reutilização e a 

valorização, incluindo a reciclagem, das embalagens devem indicar a natureza dos materiais 

de embalagem utilizados e estabelecer níveis máximos de concentração de metais pesados nas 

embalagens. Por fim, ela considera a redução de resíduos uma condição necessária para o 

crescimento sustentável; com isso, deve-se optar pela reutilização e pela reciclagem das 
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embalagens, em razão do impacto ambiental ser menor do que causado pela incineração, pelo 

depósito e pelos aterros sanitários. 

  

4.2 Alemanha 

 

A Alemanha possui uma visão inovadora sobre resíduos, tratando-os como matéria 

prima e não apenas como sobras descartáveis. Ela apresenta um dos melhores índices de 

aproveitamento dos resíduos, o que se deve ao fato de enviar 0 % deles para aterros (NUNES, 

2013). Esse país é considerado pioneiro na adoção de medidas destinadas a equacionar a 

questão dos resíduos sólidos e adota não apenas uma política que prevê a coleta e a 

valorização de resíduos gerados ou a simples deposição deles, mas aplica, sobretudo, os 

princípios de evitar os resíduos e valorizá-los antes da sua eliminação.  

A Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos, de 1986, estabeleceu objetivos para essa 

nova política de resíduos. Com base nessa lei, vários regulamentos foram editados, como, por 

exemplo, o de Minimização de Vasilhames e Embalagens, de 1991. Posteriormente, em 1994, 

foi editada a Lei de Economia de Ciclo Integral e dos Resíduos (Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz), que substituiu a norma de 1986.  

De acordo com a legislação alemã (art.4º, 1), principalmente, deve-se evitar a 

geração de resíduos, o que resulta na redução de sua quantidade e periculosidade; os não 

evitáveis devem ser reciclados ou usados para a obtenção de energia (recuperação energética, 

ou seja, uso do resíduo em substituição a um combustível). 

Medidas para evitar a geração de resíduos incluem, especialmente, o gerenciamento 

do ciclo fechado de substâncias dentro das plantas, o design de produtos voltados à baixa 

geração de resíduos e o comportamento do consumidor orientado à aquisição de produtos de 

menor geração de resíduo e menos poluição.  

Um enfoque importante da lei alemã é a responsabilidade do fabricante por todo 

ciclo de vida de seu produto desde a fabricação, passando pela distribuição e pelo uso, até sua 

eliminação. De acordo com o art.22, “todo aquele que desenvolve manufatura, processa e trata 

ou vende produtos tem a ‘responsabilidade pelo produto’ para o alcance dos objetivos do ciclo 

fechado da substância e manejo de resíduos”. 

Com isso, para se adequar a essa responsabilidade, os produtos devem ser projetados, 

sempre que possível, de forma a reduzir a geração de resíduos no seu processo de produção e 

de uso e a assegurar a recuperação e a disposição ambientalmente adequada dos resíduos 

resultantes do seu uso. Além disso, a “responsabilidade pelo produto” compreende o 
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desenvolvimento, a produção e a publicidade de produtos que possam ser reutilizados, que 

sejam tecnicamente duráveis e que sejam apropriados, após o uso, à recuperação segura e 

adequada e à disposição final ambientalmente correta deles; a prioridade para o uso de 

resíduos recuperáveis ou matérias-primas secundárias na fabricação de produtos; a rotulagem 

de produtos que contenham poluentes, de forma a garantir a recuperação ou a disposição 

ambientalmente adequada dos resíduos remanescentes após o uso desses produtos; a prestação 

de informações sobre as possibilidades ou as obrigações de devolução, reutilização e 

recuperação, e relativas a sistemas de depósito-retorno, por meio da rotulagem do produto; e a 

aceitação da devolução dos bens e resíduos remanescentes após o uso, bem como a 

subsequente recuperação ou disposição de tais produtos e resíduos. 

Os operadores de resíduos são obrigados a manter registro com quantidade, 

classificação, frequência de coleta, tipo e origem dos resíduos, meios de transporte e métodos 

de tratamento dos sólidos. São exigidos, também, registros dos geradores, detentores, 

coletores e transportadores de resíduos perigosos, à exceção dos geradores domésticos. 

Referindo-se a resíduos perigosos, os registros e documentos referentes ao gerenciamento 

devem ser arquivados por, no mínimo, três anos e os referentes ao transporte por, no mínimo, 

doze meses. 

Devido ao volume das embalagens, a Alemanha tem um regulamento próprio (die 

Verpackungsverordnung ou Ordinance on the Avoidance and Recovery of Packaging Wastes; 

ALEMANHA, s.d.b). Por conseguinte, esse regulamento obrigou os fabricantes e os 

distribuidores a aceitarem a devolução de vasilhames e embalagens e a conduzi-los a uma 

recuperação material independente do sistema público de eliminação de resíduos.  

Em 1989, o ministro do meio ambiente, Topfer, apresentou uma lei para reduzir o 

material das embalagens, cuja responsabilidade recaía sobre o produtor, que ficou conhecida 

como Lei Topfer, e entrou em vigor em 12 de junho de 1991, estabelecendo, portanto, a 

política nacional alemã acerca do gerenciamento dos resíduos sólidos. A legislação sobre 

embalagens evidenciou a intervenção governamental e estabeleceu a responsabilidade das 

indústrias sobre o retorno e a reciclagem das embalagens.  

Sendo assim, os fabricantes e os comerciantes criaram uma sociedade sem fins 

lucrativos, a Duales System Deutschland GmbH (DSD), que se encarrega da organização da 

coleta, da seleção e da valorização dos vasilhames e resíduos comerciais. Para se integrar à 

DSD, os fabricantes e comerciantes pagam uma taxa de filiação, e são identificados pelo 

ponto verde (der 20 Grüner Punkt). Quando filiados, eles pagam de acordo com o volume das 

respectivas embalagens. O sistema dual, como é chamado, deve cumprir metas fixadas pelo 
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governo. A partir de 1995, por exemplo, um mínimo de 80% de todos os vasilhames e 

embalagens deveria ser coletado e, desse total, pelo menos 80% deveriam ser valorizados. 

Enfim, de acordo com Cometti (2009), a Alemanha é considerada o país europeu 

pioneiro na responsabilização ao fabricante do produto pós-consumido.  

 

4.3  França 

 

A França é um país que merece ter suas leis analisadas no campo das embalagens, 

pois possui regulamentos modernos de gerenciamento de resíduos sólidos. A primeira política 

francesa de gerenciamento de resíduos é datada de 1975, já preocupada com prevenção, 

redução de geração de resíduos, reutilização, reciclagem e disposição final. Todavia, essa lei 

foi praticamente revogada, sendo os dispositivos sobre resíduos incorporados ao Código de 

Meio Ambiente, Livro V: Prevenção da poluição, riscos e ruídos, Título IV: Resíduos 

(FRANÇA, s.d.b).  

O Código de Meio Ambiente francês, cuja última alteração foi no dia 17 de maio de 

2011, prioriza prevenir e reduzir a geração e a toxicidade dos resíduos por meio de atuação na 

concepção, fabricação e distribuição de substâncias e produtos, de forma a promover a 

reutilização, reduzir o impacto global do uso de recursos e melhorar a eficácia de sua 

utilização. Nesse sentido, o Código estabelece a seguinte hierarquia de gestão de resíduos: 

preparação para reutilização; reciclagem; outra forma de valorização, como a recuperação de 

energia; e, por fim, a eliminação. Sendo assim, os produtores ou detentores de resíduos não 

podem eliminar ou fazer eliminar em instalações de depósito de resíduos nada além de os 

resíduos finais. Além disso, o Código de Meio Ambiente francês contempla o princípio da 

responsabilidade alargada do produtor, cuja aplicação pode ocorrer mediante à obrigação de 

os produtores, importadores e distribuidores dos produtos ou componentes e materiais 

utilizados na sua fabricação responsabilizarem-se pela gestão de resíduos resultantes desses 

produtos ou contribuir para essa gestão. Por meio da criação coletiva de eco-organizações, 

essa obrigação pode ser desempenhada. Com isso, os produtos sujeitos à responsabilidade 

alargada do produtor são: embalagens, produtos químicos, botijões de gás, pneus, aparelhos 

eletrônicos, calçados, têxteis, mobiliário. Além disso, há outras regras relativas à 

responsabilidade alargada do produtor, como a obrigação de que os produtos sujeitos a esse 

sistema tenham rotulagem para informar ao consumidor que eles devem ser separados para 

fins de coleta e reciclagem.  
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É necessário que todo estabelecimento de varejo com mais de 2.500 metros 

quadrados que ofereça serviço de autoatendimento de alimentação disponha à saída dos caixas 

um ponto de recolhimento dos resíduos de embalagens de produtos nele adquiridos. Devido 

ao volume de embalagens nos resíduos domésticos (30% em peso e 50% em volume), a 

França foi levada a adotar regras mais rígidas para a produção e para o descarte deles. 

Nesse contexto, em 1992, por meio do Decreto nº 92-377 (FRANÇA, s.d.c), atribuiu-

se aos embaladores a responsabilidade pela eliminação de resíduos de embalagens que 

resultam do consumo doméstico de seus produtos. Em decorrência disso, as empresas têm 

duas alternativas: 1) adotar um sistema individual de depósito e retorno autorizado e 

controlado pelo poder público (como Cyclamed, para as embalagens de medicamentos); 2) 

contribuir para um sistema coletivo que favoreça o desenvolvimento da coleta seletiva de 

embalagens, com adesão a uma entidade credenciada pelo poder público (por exemplo, 

Adelphe e Eco- Emballages).  No sistema adotado, as empresas citadas fazem um contrato 

com as autoridades locais para receberem auxílio técnico e financeiro, de forma a garantir a 

coleta seletiva e a reciclagem de embalagens. As embalagens que participam de um sistema 

coletivo são, em geral, marcadas pelo ponto verde. (COMETTI,2009) 

 

4.4  Portugal 

 

A criação do Instituto dos Resíduos (INR) pelo Decreto-Lei nº 142/96, de 23 de 

agosto, é o marco regulatório sobre resíduos sólidos em Portugal. O INR é uma entidade 

pública dotada de autonomia administrativa e integrada ao Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. Ele elaborou o Plano Nacional da Gestão de Resíduos (PNGR) e 

os respectivos Planos Setoriais (dos resíduos urbanos, agrícolas, industriais e hospitalares). 

Compete ao Instituto aprovar as operações de gestão de resíduos, acompanhar os circuitos da 

gestão de resíduos de embalagens, participar do licenciamento de atividades geradoras de 

resíduos e promover a pesquisa no setor dos resíduos.  

Com o Decreto-Lei nº 366-A/ 97, de 20 de dezembro, o governo português transpôs 

para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 94/62 da Comunidade Europeia, que, como dito 

anteriormente, foi alterada pela Diretiva nº 2004/12/CE. Tal legislação dispõe os princípios e 

as normas aplicáveis à gestão de embalagens e resíduos de embalagens, com vista à prevenção 

da produção desses resíduos, à reutilização de embalagens usadas, à reciclagem e a outras 

formas de valorização de resíduos de embalagens, evitando, consequentemente, a sua 

eliminação final. 
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Os operadores econômicos são responsáveis pela colocação de produtos embalados 

no mercado nacional (embaladores ou importadores), são corresponsáveis pela gestão das 

embalagens e dos resíduos de embalagens, podendo optar por submeter a sua gestão a um de 

dois sistemas: o Sistema de Consignação ou o Sistema Integrado (Decreto-Lei nº 366-A/97, 

de 20 de dezembro, PORTUGAL). No Sistema de Consignação, o consumidor da embalagem 

paga um determinado valor de depósito no ato da compra, e esse valor lhe é devolvido quando 

da entrega da embalagem usada. Esse sistema, já conhecido dos portugueses, é praticado, por 

exemplo, com garrafas de cerveja reutilizáveis, não muito frequente, podendo também ser 

utilizado para as embalagens não reutilizáveis. 

As embalagens não reutilizáveis estão sujeitas ao Sistema Integrado, pelo qual o 

consumidor da embalagem é informado através do Símbolo Ponto Verde, marcado na 

embalagem, de que deverá depositá-la após o uso em um determinado ecoponto. Em Portugal, 

existem três entidades gestoras responsáveis pelos seguintes sistemas integrados de gestão de 

embalagens e resíduos de embalagem: Sociedade Ponto Verde (SPV), que é responsável pelo 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) e pelo subsistema 

Verdoreca. 

A SPV atualmente está licenciada para assegurar a gestão de todos os tipos de 

materiais de embalagens não reutilizáveis disponíveis no mercado português. O Valor Ponto 

Verde é pago pelos embaladores e importadores, permitindo gerar receitas que possibilitam a 

sustentabilidade do sistema. O subsistema Verdoreca objetiva garantir a retomada e o 

encaminhamento para reciclagem dos resíduos de embalagens produzidos nos 

estabelecimentos. Esses estabelecimentos podem aderir a esse subsistema mediante a 

assinatura de um contrato, sendo essa adesão voluntária e gratuita. 

 Nos dizeres de José Cometti (2009), o Sistema integrado de Gestão de Embalagens e 

Resíduos em Agricultura (SIGERU) é responsável pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens de Produtos Fitofarmacêuticos (agrotóxicos) (VALORFITO). Este 

sistema é gerido pela Sociedade SIGERU Lda., Sociedade por quotas, constituída em maio de 

2005 pela Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas (ANIPLA) e pela 

Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos (GROQUIFAR), que 

objetivam a recolha periódica dos resíduos de embalagens primárias de produtos 

fitofarmacêuticos (agrotóxicos) e sua gestão final, seguindo as exigências definidas no 

licenciamento. Estão incluídas no âmbito do sistema VALORFITO as embalagens primárias 

de agrotóxicos com uma capacidade inferior a 250 L/kg, ou seja, as que estão em contato 

direto com o produto, classificadas como resíduos perigosos. 
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 Estão excluídas do sistema as embalagens secundárias e terciárias desse tipo de 

produtos, classificadas como resíduos não perigosos utilizados para agrupar embalagens 

primárias. Do mesmo modo, estão excluídas do âmbito do sistema integrado as restantes 

embalagens de outros produtos para a agricultura, como, por exemplo, as embalagens de 

adubos e fertilizantes. 

No ano de 2006, o VALORFITO começou a funcionar.  Similar ao sistema brasileiro 

gerenciado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), esse 

sistema é de responsabilidade das respectivas empresas detentoras da autorização de venda ou 

de importação paralela de produtos agrotóxicos. Ele possui locais de recepção das embalagens 

de agrotóxicos vazias e lavadas e divide responsabilidades entre os atores envolvidos no 

processo. 

Os comerciantes e os distribuidores no ato da compra do produto, as empresas 

comerciantes, devem transmitir ao agricultor toda a informação (verbal ou escrita) sobre os 

procedimentos de tríplice-lavagem e inutilização da embalagem. Com isso, deverão ser 

entregues ao agricultor sacos para o acondicionamento das embalagens no campo. As 

empresas têm a responsabilidade de informar sobre os centros de recepção existentes, bem 

como as datas em que podem ser entregues os sacos de recolha contendo as embalagens. Os 

sacos devem ser transparentes, impermeáveis e de resistência apropriada. O agricultor 

também recebe uma caução pelo número de sacos entregues. 

As embalagens rígidas devem ser submetidas à tríplice-lavagem, sendo as águas de lavagem 

aquelas utilizadas obrigatoriamente na preparação de calda, e as flexíveis devem ser 

completamente esgotadas do seu conteúdo, devidamente fechadas e inutilizadas. As lavadas 

ou as flexíveis devem ser colocadas nos sacos de recolha, e estes, nos locais de 

armazenamento temporário. Esses locais podem ser os espaços destinados ao armazenamento 

dos respectivos produtos, que devem estar devidamente fechados e identificados, secos e 

impermeabilizados. Os sacos contendo as embalagens devem ser entregues pelo utilizador 

final nos centros de recepção e nas datas que lhes foram indicadas quando da aquisição dos 

respectivos produtos. 

Os centros de recepção podem ser ou integrarem quaisquer operadores econômicos 

interessados, incluindo empresas distribuidoras e estabelecimentos de venda de produtos 

fitossanitários, desde que tenham infraestrutura criada especificamente pelos sistemas de 

gestão. São locais destinados à recepção de embalagens vazias ou de excedentes de produtos 

de agrotóxicos e que, no seu conjunto, tendem a formar uma rede nacional organizada 

segundo critérios de proximidade, susceptíveis de incentivar o encaminhamento daqueles 
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resíduos para os sistemas de gestão. As embalagens recebidas devem ser armazenadas em 

locais com as mesmas características que os destinados a produtos fitossanitário, respeitando a 

higiene e segurança no trabalho, de modo a evitar acidentes com pessoas e animais e a 

contaminação do meio ambiente, e protegendo contra riscos de incêndio e armazenamento de 

substâncias e preparações perigosas. A natureza das embalagens, nas quais constam a 

identificação do utilizador final, a data de entrega e o peso dos resíduos, garantia de que o 

material recebido se encontra em condições adequadas, limpos e secos, deve ser certificada 

pelo centro de recepção. Além disso, deverão ser emitidos comprovantes de entrega das 

embalagens por parte dos agricultores. 

Os períodos que procedem a recolha e o transporte das embalagens para 

valorização/eliminação são informados obrigatoriamente pelo SIGERU. Devem realizar-se, 

no mínimo, uma vez por ano as operações de recolha a um centro, sem prejuízo de serem 

realizadas tantas quantas necessárias, em função da capacidade de armazenagem dos 

centros.A SIGERU disponibiliza ao centro de recepção o número de recipientes de recolha de 

resíduos de embalagens considerado suficiente para a sua área de autuação e para o primeiro 

período de recolha. O centro de recepção pagará a esse sistema uma caução por cada 

recipiente. Sendo assim, no momento da recolha dos recipientes pelo transportador da 

SIGERU, o centro receberá recipientes limpos em igual quantidade aos entregues 

(COMETTI, 2009). 

 

4.5  Espanha 

 

Em 1998, foi promulgada na Espanha a Lei nº 10, que trata dos resíduos sólidos. No 

dia 28 de julho de 2011, a lei foi revogada e substituída pela 22/2011. Essa nova lei veio para 

adequar as normas espanholas às novas regras da Comunidade Europeia e tem por finalidade 

estabelecer o regime jurídico da produção e gestão de resíduos, bem como a previsão de 

medidas para prevenir sua geração e para evitar ou reduzir os impactos adversos sobre a saúde 

humana e o meio ambiente associado à gestão desses resíduos.  

A lei evidencia a seguinte ordem de prioridade na gestão de resíduos, resumida por 

Juras (2012): prevenção (da geração de resíduos), preparação para a reutilização, reciclagem e 

outros tipos de valorização (incluída a energética) e, por último, a eliminação dos resíduos. De 

acordo com o princípio do poluidor-pagador, a lei prevê que os custos da gestão dos resíduos 

recaiam sobre o gerador dos resíduos ou sobre o fabricante do produto após o uso pelo 
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consumidor, nos casos em que se aplique a responsabilidade ampliada do fabricante do 

produto.  

A legislação espanhola de resíduos sólidos é extensa e dedica parte do seu conteúdo 

à “responsabilidade ampliada do produtor”. Não é uma inovação na legislação espanhola, mas 

está agora mais pormenorizada. Senso assim, os fabricantes (aí incluídos os que desenvolvem, 

fabricam, processam, tratam, vendem ou importem) de produtos que, com o uso, se convertem 

em resíduos ficam responsáveis pela prevenção e organização da sua gestão, promovendo a 

reutilização, a reciclagem e a valorização de resíduos, conforme os princípios que a lei 

estabelece. 

De acordo com Juras (2012), na aplicação da responsabilidade alargada do produtor, 

e no intuito de promover a prevenção e melhorar a reutilização, a reciclagem e valorização de 

resíduos, os produtores apresentam outras obrigações que, segundo o autor, de maneira 

sintetizada, são: projetar os produtos para que, durante seu ciclo de vida, se reduzam o seu 

impacto ambiental e a geração de resíduos, tanto na fabricação quanto no seu uso, para que se 

assegure que a valorização e eliminação dos resíduos ocorram em conformidade com a Lei; 

desenvolver, produzir, rotular e comercializar produtos adequados para usos múltiplos, 

tecnicamente duradouros e que, ao se tornarem resíduos, seja fácil e clara sua separação e 

possam ser preparados para reutilização ou reciclagem de forma adequada e segura e à 

valorização e eliminação compatível com o meio ambiente; aceitar a devolução de produtos 

reutilizáveis, a entrega de resíduos gerados após o uso do produto; assumir a subsequente 

gestão de resíduos, bem como, financeiramente, fornecer informações para as instalações de 

tratamento e para o público sobre a reutilização e reciclagem do produto; estabelecer sistemas 

de depósito que garantam o retorno do produto para reutilização ou do resíduo para 

tratamento; responsabilizar-se total ou parcialmente pela organização de gestão dos resíduos, 

podendo compartilhar essa responsabilidade com os distribuidores; utilizar materiais 

procedentes de resíduos na fabricação de produtos. Por fim, tais obrigações podem ser 

cumpridas de forma individual ou mediante sistemas coletivos. Nesse último caso, os 

produtores devem constituir uma entidade com personalidade jurídica própria e sem fins 

lucrativos, garantindo o acesso de todos os produtores com base em critérios objetivos. Por 

conseguinte, se prevê um sistema de autorização, com a participação de uma comissão 

coordenadora, que garanta atuação homogênea dos sistemas coletivos em todo o território 

nacional. Os sistemas individuais não estão sujeitos à autorização, apenas à comunicação 

prévia ao início da atividade. 
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Entre as leis espanholas, sublinha-se a Lei 11/97 (ESPANHA, s.d.c). Segundo Juras 

(2012), a lei se refere especificamente a embalagens e resíduos de embalagens. Ela obriga as 

empresas a recuperar suas embalagens uma vez convertidas em resíduos e dar-lhes correto 

tratamento ambiental. Para isso, a empresa pode instituir seu próprio sistema de recuperação 

em consonância com a lei ou pode aderir a um Sistema Integrado-SIG, o qual se incumbirá de 

todo o processo em conjunto com as administrações locais. 

Primeiramente, utiliza-se um sistema de depósito/retorno, ou seja, os responsáveis 

pela embalagem de produtos, os comerciantes de produtos embalados e os responsáveis pela 

colocação no mercado de produtos embalados devem cobrar de seus clientes determinada 

quantidade de cada embalagem objeto de transação e devolver uma quantidade igual pela 

devolução da embalagem vazia. Ademais, deve ser apresentado um plano de prevenção de 

resíduos, de acordo com a quantidade de resíduos gerada, atribuição da empresa. Além disso, 

as empresas que aderem ao SIG contribuem economicamente de acordo com o número e o 

tipo de embalagens colocados no mercado. 

As administrações locais são encarregadas de implantar os sistemas de coleta e 

tratamento dos resíduos de embalagens, conforme a supracitada lei. Em decorrência disso, o 

SIG dá o suporte técnico às administrações locais e financia economicamente o custo 

adicional da coleta seletiva em relação à tradicional. Por fim, as embalagens incluídas no SIG 

são identificadas mediante o Ponto Verde. (JURAS, 2012) 

  

4.6  Estados Unidos 

 

A legislação nos Estados Unidos, referente ao ciclo integral do produto, apresenta 

um prisma diferente, apesar de também lançar mão do princípio do poluidor-pagador e da 

responsabilidade pelos resíduos gerados. (JURAS, 2012). A responsabilidade estendida do 

produtor não é encontrada na legislação federal.  

Há um programa da Agricultural Container Recycling Council (ACRC) voltado para 

a reciclagem de embalagens de agrotóxicos do qual os fazendeiros e aplicadores agrícolas 

participam, a fim de retirar as embalagens do campo (ACRC, 2005). O ACRC promove os 

programas de coleta e reciclagem, trabalhando em conjunto com os governos federal e 

estadual e com as agências locais; promove material de treinamento, em inglês e espanhol, 

para os procedimentos de enxágue e inspeção de embalagens; disponibiliza transporte para 
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coleta e para a recicladora; e conduz pesquisas para a identificação e o uso das embalagens de 

agrotóxicos limpas (STEVEN; SCOTT apud CHIQUETTI, 2005). 

Alguns estados e cidades possuem leis próprias, adotando a responsabilidade 

estendida do produtor para alguns produtos: para os eletrônicos, há 24 estados com leis nesse 

sentido; para as baterias, a regra vigora em 9 estados; e para mercúrio, em 17 estados 

(EARTH911, s/d). E, por fim, as embalagens sublinha-se que 11 estados instituíram o sistema 

de depósito-retorno com o objetivo de aumentar a reciclagem. (JURAS, 2012). 

 

4.7  Japão 

 

No Japão, em 2000, foi aprovada uma lei que estabelece o princípio da 

responsabilidade estendida do produtor com o objetivo de implementar uma sociedade que 

considere o ciclo da matéria (The Basic Act for Establishing a Sound Material - Cycle 

Society), que prevê um programa nacional e estabelece a seguinte ordem de prioridade, 

sempre que ambientalmente adequado e economicamente viável: redução na fonte ou na 

geração de resíduos, reutilização, reciclagem, recuperação de energia, disposição final 

adequada. Sendo assim, há leis específicas para determinados resíduos e produtos, como 

resíduos da construção civil, de alimentos, de equipamentos elétricos, de veículos e das 

embalagens. 

Ressaltando-se as embalagens, em 1997, foi aprovada a Lei para a promoção da 

coleta seletiva e reciclagem de recipientes e embalagens (Law for the Promotion of Sorted 

Colletion and Recycling Containers and Packaging). Essa lei era direcionada, inicialmente, à 

redução dos resíduos de recipientes de vidro, de garrafas PET de bebidas ou de produtos à 

base de soja e de caixas papel-cartão (exceto as embalagens nas quais seja aplicado alumínio 

na face interna). Ela também estabelece a responsabilidade para os consumidores, a 

administração e o setor produtivo quanto ao manejo dos resíduos de recipientes e embalagens 

(JAPAN, MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, s/n.). 

Em abril de 2000, foram acrescidos à lista outros recipientes e embalagens de 

plástico e de papel, conforme a lei, os fabricantes e importadores de recipientes e embalagens, 

os fabricantes e importadores que usam recipientes e embalagens para acondicionar seus 

produtos e os distribuidores e comerciantes que usam recipientes e embalagens de acordo com 

o volume que fabricam ou vendem. Todavia, notou-se que seria difícil para cada empresa, 

individualmente, promover a coleta e a reciclagem de seus respectivos recipientes e 

embalagens em cada município. Com isso, foi criada uma organização com o objetivo de gerir 
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o sistema: The Japan Container and Package Recycling Association (JCPRA) (The Japan 

Container and Package Recycling Association, s.d).  

Por meio desse sistema, os consumidores fazem a separação das embalagens, 

seguindo regras estabelecidas pelos municípios. Os fabricantes de recipientes e embalagens e 

de produtos que usam esses recipientes e embalagens pagam uma taxa de reciclagem à 

JCPRA, de acordo com o volume que eles fabricam ou vendem. A prefeitura realiza a coleta 

seletiva e armazena o material. 

As empresas recicladoras são as que coletam os resíduos nos depósitos municipais, 

transportam o material para instalações de reciclagem e vendem o material obtido, recebendo 

pagamento da JCPRA. Por meio de licitação, a cada ano, são selecionadas, em cada município 

que tenha depósito de resíduos, empresas recicladoras. Para evitar que os resíduos sejam 

dispostos sem reciclagem, o pagamento só é efetuado após a comprovação de que o material 

reciclado foi entregue ao seu respectivo usuário. (JURAS, 2012). 

 

4.8  Canadá  

 

O Canadá, nos últimos anos, tem se preocupado com os problemas de gerenciamento 

de resíduos sólidos. Com isso, a consciência pública vem aumentado em relação ao assunto.  

O país está engajado com a questão do desenvolvimento sustentável, das substâncias tóxicas, 

dos movimentos internacionais, das terras e das operações federais e emissões atmosféricas, 

incluindo também nessas as emissões de gases de efeito estufa, criando programas federais de 

financiamento. (ENVIROMENT CANADA, s/d). 

Merecem destaque as políticas voltadas para a redução da produção de resíduos; 

entre elas, os programas de “responsabilidade estendida do produtor” e de “administração do 

produto”. Em 1989, o Conselho Canadense de Ministros para a Proteção do Meio Ambiente 

(CCME) aprovou o Protocolo Nacional de Embalagens, um acordo voluntário com a indústria 

para reduzir a quantidade de resíduos de embalagens que iam para a disposição final em 50% 

no ano 2000. (CANADIAN COUNCIL OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT, s/a, 

s/d). Essa meta foi obtida, portanto, 4 anos antes.  

O manejo de produtos em fim de vida útil é de responsabilidade dos produtores 

(fabricantes ou importadores). Sendo assim, em 2009, o CCME (Canadian Council of 

Ministers of the environment, s.d.c) aprovou o Plano de Ação Nacional do Canadá para a 

Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR). Igualmente ao conceito adotado pela OCDE, 

o CCME define EPR como “uma abordagem da política ambiental na qual a do produtor é 
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estendida ao estágio pós-consumo do ciclo de vida de um produto.”. O Plano canadense para 

EPR tem por finalidade a adoção, pelos produtores, do ciclo de vida completo no cálculo dos 

custos de seus produtos. Sendo assim, os custos da gestão de produtos em fim de vida útil 

seriam tratados igualmente a outros custos de produção incorporados no preço final dos 

produtos. Com isso, transferem as despesas pela gestão dos produtos em fim de vida útil dos 

contribuintes para os produtores e consumidores e reduzem a quantidade de resíduos gerada e 

destinada à disposição final. Ademais, o Plano busca reduzir a toxicidade e os riscos 

ambientais de produtos e seus resíduos e aprimorar o desempenho dos produtos em todo seu 

ciclo de vida, incluindo a redução de emissões de gases de efeito estufa.  

Por conseguinte, o Plano de Ação canadense, foi definido em duas fases, uma que 

seria implantada nos primeiros seis anos do Plano e abrange os seguintes produtos: 

embalagens, materiais impressos, lâmpadas contendo mercúrio, outros produtos contendo 

mercúrio, produtos elétricos e eletrônicos, resíduos domésticos perigosos e especiais e 

equipamentos automotivos. A outra fase é incorporar aos programas EPR, no prazo de oito 

anos da aprovação do Plano, os seguintes produtos: materiais de construção e demolição, 

mobiliário, têxteis e tapetes, aparelhos em geral, incluindo os que causem redução da camada 

de ozônio. 

Em síntese, o Canadá, para integrar a população nos processos de coleta seletiva, fez 

amplas campanhas de conscientização ambiental, compostagem e reciclagem, colocando em 

prática os princípios da informação, educação e participação. 
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5 DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS NO BRASIL 

 

 

5.1 Nova disciplina legal sobre a destinação final das embalagens vazias de 

agrotóxicos 

 

O destino final das embalagens vazias é um dos grandes problemas decorrentes do 

uso de agrotóxicos, geralmente são abandonas no local de uso, sem qualquer precaução; além 

disso, contêm resíduos, que são fonte de contaminação para o homem e para o meio ambiente. 

(VAZ, 2006). O problema se intensifica quando as embalagens descartadas são utilizadas para 

a falsificação de agrotóxicos, estimulando uma prática ilícita que tende a aumentar. (VAZ, 

2006). 

Após a publicação da Lei 7.082/1989 e do Decreto 98.816/1990, notou-se um 

considerável aumento do número de embalagens plásticas no campo, pois foi determinado que 

as embalagens de vidro só fossem permitidas em casos em que não houvesse alternativa 

técnica viável. Ademais, as embalagens de plástico são normalmente mais econômicas, 

seguras e resistentes ao transporte, armazenamento e manuseio (Rede Pan-americana de 

Manejo Ambiental de Resíduos – REPAMAR, 2001). 

Em 1999, 50 % de todas as embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil eram doadas 

ou vendidas sem nenhum controle; 25% eram queimadas a céu aberto; 10% eram 

armazenadas ao relento; e 15% eram, simplesmente, abandonas no campo, conforme a 

pesquisa sobre o destino das embalagens vazias de agrotóxico, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  (BARREIRA; PHILIPPI, 2002). 

A solução do problema das embalagens foi o Programa Nacional de Recolhimento e 

Destinação Final Adequada de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, criado em 1992, com a 

organização do Ibama, tendo a participação de vários órgãos federais e estaduais como o 

MAPA, Anvisa e sociedade organizada, representada pelo Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para a Defesa Agrícola (Sindag), pela Associação de Empresas Fabricantes de 

Agrotóxicos (Aenda), Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), pela Associação 

Nacional dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas (Andav) e Organização das 

Cooperativas Brasileiras ( OCB), dentre  outros. 
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Em 2000, a Lei dos Agrotóxicos foi alterada pela Lei nº 9.974, de 6 de junho de 

2000, para minorar o problema da destinação final de embalagens. Em 2002, esta última foi 

regulamentada pelo Decreto Federal 4.074/2002. Essa nova disciplina legal, que coloca o 

Brasil na vanguarda da luta mundial para por fim ao foco de poluição que representa a 

disposição indiscriminada de embalagens de agrotóxicos, tem por finalidade diminuir um dos 

problemas mais graves relacionados com os agrotóxicos. Nessa alteração, foram incorporadas 

as responsabilidades e as competências legais em relação às embalagens ‘vazias’ de 

agrotóxicos.  

Portanto, o fato de estabelecer competência e responsabilidades foi o caráter 

inovador da lei. O agricultor é obrigado a devolver todas as embalagens vazias dos produtos 

na unidade de recebimento de embalagens indicada pelo revendedor, conforme a legislação 

brasileira. Em decorrência disso, ele deverá preparar as embalagens, ou seja, separar as 

lavadas das contaminadas, e caso não devolva as embalagens ou não as prepare 

adequadamente, poderá ser multado, além de ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais.  

 

5.2  Aspectos históricos do uso de agrotóxicos no mundo e seus impactos à saúde 

humana e ambiental 

 

A referência mais remota do uso de produtos químicos vem do antigo Egito, com a 

utilização de fumigação, ou seja, um tratamento químico para controle de pragas, com 

compostos e formulações de pesticidas para reduzir as manifestações em grãos armazenados. 

Do ano 1000 a.C até o 500 d.C, utilizavam-se enxofre, arsênio e betume para controlar as 

pragas. (LOGULLO, 2012). 

 Segundo James Erlichman (1989), o vasto arsenal de agrotóxicos não depende da 

pesquisa de meios para desenvolver a produção de alimentos, mas sim da fascinação do 

homem diante do gás utilizado na guerra e de seu desejo de explorar as mais recentes 

descobertas das ricas propriedades do óleo. Os russos desenvolveram o primeiro componente 

de gás de combate, o cloropicrim, durante a I Guerra Mundial. Considerado um sucesso, pois 

o vento soprava a favor bem na direção dos alemães que avançavam em campo inimigo. 

Contudo, quando soprou para o lado contrário, os russos receberam as baforadas de suas 

próprias armas e caíram por terra com a mesma irritação de pulmão e vômitos que infligiram 

ao inimigo. Os alemães desenvolveram sua própria versão de fosgênio, uma bomba de gás da 

qual os agrotóxicos organoclorados são provenientes. A Union Carbide trabalhava no 

processo de fabricação dos agrotóxicos organofosforados, em sua fábrica em Bhopal, na 
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Índia, em dezembro de 1984, quando uma onda venenosa de um composto químico, chamado 

metil isocianato (MIC), vazou e matou 2.500 pessoas. Incidentes semelhantes ocorreram, mas 

não tão violentos, quando agricultores, usando aeronaves ou tratores, pulverizavam campos e 

pequenas cidades. 

 Para o tratamento das sementes de trigo, os alemães em 1755 passaram a usar o 

arsênico e o cloreto de mercúrio contra as doenças “cárie” e “carvão”. Posteriormente, na 

Irlanda, para aumentar a produtividade da batata, elas foram importadas do Peru; contudo, 

vieram infestadas com fungo que, de 1845 a 1847, destruiu os batatais irlandeses e 

impossibilitou novos plantios devido à infestação nos solos, que ocasionou a morte de um 

milhão de pessoas. Por conseguinte, essa crise irlandesa estimulou a comunidade europeia a 

pesquisar e a utilizar agrotóxicos. (LOGULLO, 2012). 

De 1930 a 1940, verificou-se o primeiro controle parcial da doença que devastara os 

batatais da Irlanda, desenvolveu-se uma série de fungicidas do grupo ditiocarbamato 

(Compostos ditiocarbamatos possuem vasto emprego como catalisadores na indústria e 

pesticidas, apresentando potencial aplicação biológica como agentes antitumorais, 

antifúngicos e antibacterianos, por exemplo) (LOGULLO, 2012). 

Em 1872, o químico alemão Ottmar Zeidler sintetizou, na Universidade de 

Estrasburgo, a substância diclordifenil-tricloroetano. Em 1939, ou seja, 67 anos depois, o 

químico suíço Paul Müller verificou que essa substância tem forte ação pesticida. Em 1939, 

esse químico descobriu o poderoso assassino dos insetos, o dicloro-difenil-tricloro-etano, 

conhecido como DDT, por meio de um processo trabalhoso; no entanto, ele aprendeu a fazer 

o DDT de maneira simples e mais barata, incorporando os átomos de cloro (CL) letais nas 

moléculas de hidrocarboneto, derivado de óleo cru. A descoberta de Müller ajudou a despertar 

os interesses das companhias de óleo para as substâncias petroquímicas. Ele imaginou ter 

descoberto o pesticida perfeito: um agente barato que ataca uma faixa larga de insetos, 

aparentemente sem riscos para o homem e para a vida agreste que ele gostaria de preservar.  

Descobriu ainda que o DDT continuava agindo por muito tempo após a pulverização, não 

restando dúvidas de que o DDT e seus sucessores, os componentes organoclorados, são 

altamente perigosos, tanto para o homem quanto para qualquer forma de vida, porque são 

resistentes. Eles não se dissolvem e atingem o homem por meio da corrente alimentar, 

concentrando-se no tecido gorduroso do organismo humano e dos animais. 

Em 1943, ocorre a Revolução Verde, que se refere à invenção e disseminação de 

novas sementes e práticas agrícolas, idealizada para aumentar a produção agrícola no mundo 

por meio de melhoramento genético de sementes, uso intensivo de insumos industriais, 
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mecanização e redução do custo de manejo. (LOGULLO, 2012). Essa revolução, em 1962, 

impulsionou o uso de fertilizantes, irrigação e o uso de agrotóxicos. As lavouras que 

continuavam no sistema tradicional apresentavam produções insignificantes se comparadas 

àquelas da Revolução Verde. Foi um programa financiado pelo grupo Rockefeller, sediado 

em Nova Iorque, que utilizou um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos 

para acabar com a fome no mundo. Com isso, o grupo expandiu seu mercado consumidor e 

fortaleceu a corporação com vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas, 

principalmente para países em desenvolvimento, como a Índia, o Brasil e o México.  

(LOGULLO, 2012). Diante disso, houve um aumento considerável na produção de alimentos; 

todavia, o problema da fome no mundo não foi solucionado, pois a produção dos alimentos 

nos países em desenvolvimento é destinada, principalmente, a países ricos industrializados, 

como os Estados Unidos, o Japão e os países da União Europeia.  (Wagner de Cerqueira e 

Francisco) 

A estrutura agrária se alterou com o processo de modernização no campo; com isso, 

pequenos produtores não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção e não 

produziam o suficiente para se sustentar na atividade. Sendo assim, muitos se endividaram 

devido a empréstimos bancários solicitados para a mecanização das atividades agrícolas, 

tendo como única forma de pagamento da dívida à venda da propriedade para outros 

produtores. (Wagner de Cerqueira e Francisco). Os problemas sociais, na Revolução Verde, 

não foram solucionados, como, por exemplo, a fome mundial, além da expulsão do pequeno 

produtor de sua propriedade. De acordo com Viviane Logullo (2012), a partir dessa 

revolução, começaram os impactos ambientais e a natureza passou a mostrar-se “frágil”. 

Em 1963, a autora Rachel Carson, em seu livro Primavera Silenciosa, publicado nos 

EUA, detalha os efeitos adversos da utilização de pesticidas e inseticidas químicos e 

sintéticos, iniciando a discussão acerca das implicações da atividade humana sobre o 

ambiente, o custo ambiental dessa contaminação para a sociedade humana. (LOGULLO, 

2012). De acordo com James Erlichman (1989), a autora Rachel Carson falhou por ter 

cometidos erros de fatos e julgamentos, mas seu argumento fundamental era correto e 

permanece imutável até hoje: pesticidas são substâncias químicas altamente tóxicas, que o 

homem espalha no meio ambiente em seu próprio detrimento. Dez anos após a publicação do 

livro de Carson, o governo americano proibiu o uso do DDT, o mais resistente e traiçoeiro de 

todos os componentes de pesticidas. O governo britânico só proibiu o uso de DDT em 1984. 

 Segundo Flávia Londres, a despeito de a agricultura ser praticada pela humanidade 

há mais de dez mil anos, o uso intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças 
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das lavouras existe há pouco mais de meio século e teve origem após as grandes guerras 

mundiais, quando a indústria química fabricante de venenos então usados como armas 

químicas encontraram na agricultura um novo mercado para os seus produtos. (LONDRES, 

2011). 

O desenvolvimento da agricultura de forma convencional teve início no Brasil a 

partir da década de 1940, e, nessa mesma década, surgiram os primeiros registros de 

compostos organoclorados para serem usados como agrotóxicos. Com o emprego de 

agrotóxicos na produção de alimentos, introduziram-se agentes poluidores capazes de 

degradar ecossistemas, colaborando com a poluição ambiental. As práticas de manejo 

inadequado e insustentável aplicados na agricultura e a utilização de substâncias química para 

controle de doenças nas lavouras e plantas daninhas tornam a agricultura uma das atividades 

com maior potencial de degradação ambiental, acarretando danosos efeitos à saúde humana e 

ao ambiente. Em virtude da problemática dependência dos agrotóxicos, a agricultura 

convencional tende a comprometer a produtividade futura e os recursos ambientais finitos, 

como o solo e a água que estão sendo explorados de forma intensiva com a mesma velocidade 

que estão sendo degradados. Além disso, estudiosos avaliam os riscos para os trabalhadores 

rurais, estimando que nos países em desenvolvimento, aproximadamente vinte e cinco 

milhões de trabalhadores por ano são contaminados por agrotóxicos, já os consumidores 

distantes dos locais da produção, são expostos aos riscos indiretamente pela ingestão de 

alimentos ou águas contaminadas. (SILVA et al., 2014). 

 

5.3  Agrotóxicos 

 

 De acordo com Ministério do Meio ambiente, os agrotóxicos são considerados 

extremamente relevantes no modelo de desenvolvimento da agricultura no Brasil, o maior 

consumidor de produtos agrotóxicos no mundo. Segundo José Roberto Marques, o legislador 

atento a esse cenário adotou normas rígidas que disciplinam todas as situações que envolvem 

agrotóxicos, substâncias essas que conceituo com amplitude. Ao assinalar, no art. 225, caput, 

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal 

também impôs obrigações ao Poder Público para tornar efetivo esse direito. (MARQUES, 

2005). De acordo com Paulo Affonso Leme Machado, o legislador não menciona 

expressamente o termo “agrotóxico”, mas “substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente” (art.225, § 1º, V, da CF). 
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Em 24 de abril de 1989, o Poder Executivo apresentou o projeto de lei que tratava de 

agrotóxicos, recebendo, na Câmara dos Deputados, o n.1.924/1989. Foi objeto de 27 emendas 

e um substituto subscrito pelo deputado Jonas Pinheiro. Tramitou pelas Comissões de 

Economia, Indústria e Comércio (relator Artur Lima Cavalcanti); de Defesa do Consumidor, 

Meio Ambiente e Minorias (relatora deputada Sandra Cavalcanti) e de Constituição e Justiça e 

de Redação (relator deputado Juarez Marques Batista). (MARQUES, 2005). 

Em 1989, foi publicada a chamada Lei dos Agrotóxicos (Lei 7.802). Segundo Flavia 

Londres, é uma lei considerada avançada. Ela, de acordo Victor Pelaez et al., deu-se com o 

estabelecimento de regras mais rigorosas para a concessão de registro aos agrotóxicos. A nova 

legislação previu, desde a proibição do registro de novos agrotóxicos, caso a ação tóxica deste 

não fosse igual ou menor do que a de outros produtos já existentes destinados a um mesmo 

fim, até a possibilidade de impugnação ou cancelamento do registro por solicitação de 

entidades representativas da sociedade civil. 

A lei foi aprovada no período da chamada Nova República (período de transição 

entre a ditadura militar e a instituição do Estado Democrático de Direito, sob a presidência de 

José Sarney), pouco depois do assassinato de Chico Mendes. Foi um momento em que, 

devido a enormes pressões internacionais sobre a Amazônia, ao medo dos militares de perder 

o controle sobre a floresta e suas fronteiras e à falta de apoio internacional, o governo 

brasileiro considerou estratégico aprovar um pacote de medidas para o meio ambiente 

(chamado “Nossa Natureza”), que incluía o Projeto de Lei sobre agrotóxicos. Para o 

movimento ambientalista e da agricultura alternativa, a própria definição, na lei, dos venenos 

agrícolas por meio do termo “agrotóxicos” representa uma vitória. (LONDRES, 2011). 

A Lei n.7.802/1989 revogou, tacitamente, o Decreto n.24.114/1934, que aprovou o 

regulamento de defesa sanitária vegetal na parte que se refere à “fiscalização de inseticidas e 

fungicidas com aplicação na lavoura”.  Essa lei já sofreu alterações, introduzidas pela Lei 

n.9.974/2000, que tratou especialmente do destino final dos resíduos e das embalagens de 

agrotóxicos, com repercussão na responsabilidade administrativa, civil e penal. Atualmente, a 

Lei 7.802/89 encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002. Na 

Constituição Federal, encontramos disposição acerca da propaganda; no art.220,§4º, a Lei nº 

9.924, de 15 de julho de 1996, e a Lei nº 10.167, de 27 de dezembro de 2000, dispõem sobre o 

uso e a propaganda de agrotóxicos. (VAZ BRUM, 2006). 

A Lei n.7.802/89 apresenta, em caso de propaganda comercial de agrotóxicos, 

componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, “clara advertência sobre os riscos do 
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produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente” (art. 8º), estabelecendo regras para 

tanto (incisos I a III). (MARQUES, 2005). 

A Lei n.8.389/1991, que instituiu o Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar 

do Congresso Nacional (art. 224 da Constituição Federal e art. 1º da referida lei), tem como 

atribuição (art. 2) “a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que 

lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, da 

Constituição Federal” especialmente sobre, entre outras matérias que enumera propaganda 

comercial de agrotóxicos. (alínea b). 

A Lei n. 9.924/1996 dispôs “sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 

famígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do 

par.4º do art.220 da Constituição Federal”. Em seu artigo 8º, essa lei limita a propaganda de 

defensivos agrícolas que contenham produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato, para o ser 

humano, os programas e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas. Essa propaganda 

deverá informar sobre “a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização”, 

segundo o que dispuserem os órgãos competentes. De acordo com José Roberto Marques 

(2005), o legislador distanciou-se do texto constitucional, substituindo o vocábulo agrotóxicos 

por defensivos agrícolas, e insinuou que existem defensivos agrícolas que não têm 

componentes de efeitos tóxicos para o ser humano, seja ele mediato ou imediato. Certamente 

o legislador se referiu aos produtos domissanitários, de baixa potencialidade de lesão à saúde 

do homem e ao meio ambiente. Em síntese, a lei representa avanço, pois impede publicidade 

indiscriminada a respeito dos agrotóxicos, como se o uso deles não estivesse condicionado ao 

atendimento de vários requisitos legais que visam à proteção da saúde e do meio ambiente. 

 

5.4  Competência para legislar sobre agrotóxicos 

 

De acordo com artigo 24 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre conservação da natureza, defesa do solo e 

recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle de poluição (VI), responsabilidade por 

dano ao meio ambiente (VIII) e proteção e defesa da saúde (XII). (VAZ BRUM, p.24,2006) 

Nesse âmbito da competência concorrente, a competência legislativa da União, 

limitar-se-á estabelecer normas gerais (§ 1º), sem excluir a competência suplementar dos 

Estados(§ 2º), que exercerão a competência legislativa plena, para atender suas 

peculiaridades, inexistindo lei federal sobre normas gerais ( §3º). Em outras palavras, a 

existência de legislação federal sobre normas gerais predomina a estadual, cujo caráter 
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complementar a restringe ao preenchimento de eventual lacuna deixada pela legislação 

emanada do poder central, sobretudo quanto às condições regionais. (VAZ BRUM, 

p.24.2006) 

A competência dos Estados e do DF, no concernente à edição de normas gerais, é 

complementar. Diante das normas gerais federais, o Estado e o DF lhes dão condições de 

aplicabilidade no âmbito de seus territórios, atuando em caráter complementar. O Município, 

de sua vez, tendo em vista norma geral (da União), e a norma complementar (do Estado), se 

nelas verificar a presença de omissões ou dúvidas quanto à aplicação a situações de interesse 

local, emite a necessária normatização de sentido suplementar. 

No que diz respeito aos agrotóxicos, cuja normatização visa a tutelar a saúde das 

pessoas e o meio ambiente, a competência legislativa encontra-se delimitada nos arts. 9º 10 e 

11 da Lei 7.802/89, nos seguintes termos: 

 

Art. 9º No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências: 

        I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, 

importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico; 

        II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e 

exportação; 

        III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e 

importados; 

        IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. 

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da 

Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o 

armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o 

uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. 

Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento 

dos agrotóxicos, seus componentes e afins. 

 

Portanto, a Lei 7.802/ 1989 representa importante instrumento para a defesa do meio 

ambiente na medida em que regulamentou todas as situações envolvendo agrotóxicos, tal 

como os define o art.2º, I, o que, até então, era feito através da Lei n.6.360/1976, 

relativamente aos saneantes domissanitários, e de portarias do Ministério da Agricultura. A 

matéria foi sistematizada com grande vantagem para o meio ambiente e para saúde humana. 

Enfim apesar das inúmeras vantagens que trouxe a Lei 7.802/1989, não se pode descuidar do 

processo de degradação, lento e gradual, que o uso de agrotóxicos, por décadas, tem causado 

para o meio ambiente e saúde humana. (MARQUES, 2005). 
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5.5  Conceituação ecológica e jurídica  

 

Na década de 1950, em conformidade com o Ministério do Meio Ambiente, desde a 

Revolução Verde, o processo tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mudanças, 

com a inserção de novas tecnologias, visando à produção extensiva de commodities agrícolas. 

Essas tecnologias envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos, com a 

finalidade de controlar doenças e aumentar a produtividade. 

 Os agrotóxicos são amplamente utilizados nos sistemas de monocultivo em grandes 

extensões, como, por exemplo, lavouras de soja, de cana-de-açúcar, de milho, de café, de 

cítricos, de arroz irrigado e de algodão. Além disso, os agrotóxicos são utilizados na 

construção e manutenção de estradas, no tratamento de madeiras para construção, no 

armazenamento de grãos e sementes, na produção de flores, no combate às endemias e às 

epidemias (PEROSSO; VICENTE, 2007). 

O Decreto 24.144/1934, ao se referir às substâncias com as propriedades daquelas 

tratadas pela Lei 7.802/1989, chamava-as de inseticidas e fungicidas (artigos 52 e seguintes) 

(MARQUES, 2005). 

A Lei 6.360/1976, que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 

medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 

outros produtos, e da outras providências”, referiu-se a saneantes domissanitários, a tratar-se 

de “substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção domiciliar, em 

ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum de no tratamento de água 

compreende: a) inseticidas... b) raticidas... c) desinfetantes:... d) detergentes” (art.3º, VI). 

(MARQUES, 2005, p. 181) 

A Lei 7653/1988 acrescentou, entre outras alterações, o par.2º ao art.27 da Lei 

5.197/1967, correspondendo a delito a que se refere o dano ambiental provocado pelo uso 

direto ou indireto de agrotóxicos (MARQUES, 2005). 

De acordo com a Lei n. 7.802/89, agrotóxicos são produtos e agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos utilizados nos setores de produção, de armazenamento e de 

beneficiamento de produtos agrícolas, de pastagens, de proteção de florestas, nativas ou 

plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e indústrias. A definição 

exclui fertilizantes e químicos administrados a animais para estimular crescimento ou 

modificar comportamento reprodutivo (PORTAL EDUCAÇÃO, 2008). 
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Ao invés de defensivo agrícola, o termo agrotóxico passou a ser utilizado, no Brasil, 

para denominar os venenos agrícolas, após grande mobilização da sociedade civil organizada. 

Esse termo coloca em evidência a toxidade desses produtos ao meio ambiente e à saúde 

humana. Os agrotóxicos são genericamente denominados praguicidas ou pesticidas (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2008).   

De acordo com o Glossário de Termos Usados em Atividades Agropecuárias, 

Florestais e Ciências Ambientais: 

 

Agrotóxico – denominação genérica dada aos produtos e/ou 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, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna com a 

finalidade de preservá-las da ação seres vivos considerados nocivos (ORMOND, 

2006, s/n). 
 

Segundo o Dicionário Ambiental, o significado de agrotóxicos está em conjunto com 

a palavra agroquímicos: 

 

Agrotóxico, agroquímicos - produtos químicos destinados ao uso em setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, 

na proteção de florestas nativas ou implatandas e de outros ecossistemas, e também 

de ambientes urbanos, hídricos e industrias, 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 as substâncias e produtos empregados como 

desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do  crescimento (Decreto nº 

98.816, de 11 de janeiro de 1990). 

 

Segundo Luís Paulo Sirvinkas (2013), são considerados agrotóxicos e afins: a) os 

produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, no armazenamento e no 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 e da fauna, a fim de preserva-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 

b) as substâncias e os produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento; e c) os componentes ou os princípios ativos, os produtos técnicos e 

as suas matérias-primas, os ingredientes inertes e os aditivos usados na fabricação de 

agrotóxicos e afins (art. 2º, I, a e b, e II, da Lei n.7.802, de 11-7-1989). 

 Em outras palavras, pode-se dizer que agrotóxicos são toxinas utilizadas para matar, 

controlar ou afastar organismos indesejados da lavoura. Sendo assim, as expressões 

praguicidas e defensivos agrícolas são muito criticadas, constituindo um verdadeiro 
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eufemismo. O uso do vocábulo defensivo agrícola para nominar um produto químico 

venenoso usado na agroindústria já serviu como arma de guerra, pois os agentes químicos 

usados na lavoura têm efeitos mais destrutivos no equilíbrio da biosfera do que defensivos. A 

denominação praguicida, decorrente do léxico técnico-científico,  é inadequada, porque não 

se pode chamar de pragas organismos que circuntancialmente prejudicam a lavoura. Mesmo 

que assim se possa considerá-los, com o uso de agrotóxicos, também morrem organismos e 

microoganismos que, longe de serem nocivos, não podem ser nominados pragas. A expressão 

pesticida, embora de uso corrente, é tambem incorreta, pois não se cuida, a toda evidência, de 

matar peste, doença epidêmica grave e contagiosa. (VAZ BRUM, 2006, p.23). 

Em suma, a melhor expressão é agrotóxicos, pois concilia as características com as 

funções e os efeitos dos agentes químicos utilizados na agricultura. Ressalta-se que esses 

agentes químicos são objeto de estudo da toxicologia, ciência que estuda os tóxicos e os 

venenos em geral, sendo cada produto capaz, por meio de ação química, de matar, lesar ou 

enfraquecer um organismo. 

Todavia, o uso de agrotóxicos, como bem indica o conceito legal, não é privativo de 

atividades rurais. Aliás, o emprego de agrotóxicos se encontra incrementado nos ambientes 

urbanos pelo uso recorrente de produtos tóxicos extremamente nocivos e perigosos, rotulados 

de herbicida urbano, capina química, desfolhante agroindustrial etc. Nos ambientes 

domésticos, não menos preocupante se revela o uso indiscriminado dos chamados inseticidas 

domésticos, mata mosca, mata barata, mata mosquito etc., indicativo de sérios riscos à saúde 

humana. Do mesmo modo, os produtos tóxicos usados para “desinsetização” em ambientes de 

trabalho – alguns deles do grupo químico oganofosforados –, como indústrias, escolas, 

hospitais, depósitos etc., são, sabidamente, nocivos à saúde humana. 

 

5.6  Tipos de agrotóxicos 

 

Desde a pré-história, o homem aprendeu a praticar a agricultura com o objetivo de 

assegurar o seu alimento. Sendo assim, passou a conviver com o problema das pragas que 

devastam as plantas, as colheitas e os alimentos armazenados geralmente em grandes 

quantidades. 

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os agrotóxicos podem ser divididos 

em duas categorias: 

1. agrícolas: destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e no 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas 
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cujos registros são concedidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, atendidas as diretrizes e as exigências dos Ministérios da Saúde 

e do Meio Ambiente; 

2.  não agrícolas: destinados ao uso na proteção de florestas nativas, de outros 

ecossistemas ou de ambientes hídricos cujos registros são concedidos pelo 

Ministério do Meio Ambiente/ IBAMA, atendidas as diretrizes e as exigências 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o da Saúde.  

 

Com o propósito de proteger a sua colheita, o homem desenvolveu os agrotóxicos 

também denominados pesticidas, praguicidas ou defensivos agrícolas. Eles se classificam 

em:  

1. bactericidas: destinam-se ao controle de doenças causadas por bactérias; 

2. nematicidas: são destinados ao controle de nematóides; 

3. herbicidas: são os defensivos destinados ao controle do mato; 

4. fungicidas: são usados para o controle de doenças causadas por fungos; 

5. inseticidas: destinam-se ao controle de insetos; 

6. acaricidas: são os defensivos destinados ao controle de ácaros.  

Alguns agrotóxicos prejudicam a qualidade dos produtos, reduzindo a produção 

e causando prejuízos ao agricultor. Pulgões, lagartas, percevejos, ácaros e outros 

animais facilmente visíveis a olho nu,são denominados de pragas. As doenças 

que se apresentam como manchas, queimaduras, ferrugem, folhas 46 murchas 

são sintomas de ataque de mircoorganismos com fungos, bactérias, vírus que 

quase sempre só podem ser vistos através de aparelhos adequados (CARRARO, 

1997). 

 

Os herbicidas são compostos que, quando aplicados às plantas, reagem com seus 

constituintes morfológicos ou interferem nos seus sistemas bioquímicos, promovendo efeitos 

morfológicos ou fisiológicos de graus variáveis, podendo levá-las à morte parcial ou total, 

uma vez que a morte parcial é consequência natural da vida. Nas plantas, é representada pelas 

folhas que envelhecem, morrem e caem. A morte parcial não é natural, é provocada pela 

amputação de um membro ou a poda de uma planta.  Com efeito, os herbicidas provocam a 

morte parcial quando matam a parte foliar, deixando as raízes e a parte do caule da planta 

vivos. Por conseguinte, quando as plantas morrem, há morte total. (CARRARO, 1997). 
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 Os herbicidas classificam-se em inorgânicos e orgânicos. Os herbicidas inorgânicos, 

antes do aparecimento dos herbicidas orgânicos, eram usados como herbicidas de contato, 

atualmente em uso são raros. Em geral, os herbicidas entram em formulações de misturas não 

seletivas, ou como dessecantes de folhagem. 

 O sulfamato de amônio é ainda usado como dessecante e como arbusticida. O ácido 

sulfúrico é usado como dessecante da folhagem da batatinha, para colheita mecânica na 

Califórnia. O clorato de sódio, cujo uso apresentava problemas por sua alta inflamabilidade, 

entrando em ignição pelo atrito, quando misturado com materiais orgânicos, voltou a ser 

usado em misturas, para matocontrole total. Essas misturas, geralmente com boratos, são 

bastante eficientes. (CARRARO, 1997). 

Os boratos são usados em áreas não cultivadas. O octaborato de sódio (Na2B8O13 

.4H2O), é usado em aplicações prévias sob o asfalto, para impedir o desenvolvimento de mato 

que costumam emergir nas áreas asfaltadas. 47 O metaborato de sódio, (Na2B2O.4H2O), é 

usado como herbicida de ação herbicida de ação total, esterilizante do solo, e sob o asfalto, 

como o anterior. 

Os fungicidas são substâncias químicas que, quando aplicados às plantas, protegem-

na da penetração e/ou do posterior desenvolvimento de fungos patogênicos em seus tecidos. 

Os fungicidas protetores ou residuais formam uma camada protetora tóxica, quando aplicados 

nos órgãos aéreos das plantas. A proteção tem por objetivo evitar a penetração, impedindo a 

infecção que iria ocorrer no futuro. Esses produtos, quando em contato com a parede celular 

dos esporos, não lhes são tóxicos, pois não têm ação de contato. Requerem aplicação 

periódica, pois são removidos pela água da chuva.  

Os fungicidas de contato ou erradicantes são aqueles aplicados no inverno. Ao 

entrarem em contato com a pele celular dos esporos do vegetal, têm por objetivo destruir o 

inóculo na superfície da planta antes que ocorra a germinação do propágulo. São erradicantes, 

isto é, eliminam o patógeno na fonte de inóculo. Por exemplo: Calda Sulfocálica, Calda 

Bordalesa e os Cúpricos em doses mais altas. Os fungicidas curativos ou terapêuticos inibem 

o desenvolvimento de: 

 

1. síndrome da doença na planta, quando aplicados subsequentemente à invasão 

pelo patógeno. São capazes de paralisar a ação do parasita, uma vez iniciada a 

colonização do hospedeiro. A maioria dos fungicidas Triazóis Sistêmicos 

apresenta ação curativa contra fungos dos gêneros Erysiphe, Puccinia e 

Ustilago. Os fungicidas tópicos não são absorvidos e transportados dentro da 
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planta, como, por exemplo: Clorotalonil, Cúpricos, Ditiocarbamatos. São 

chamados de não sistêmicos. Alguns patogênicos, como os oídios (Ordem 

Erysiphales), após penetrarem no hospedeiro, desenvolvem-se externamente na 

superfície da planta, sendo por isso controláveis mesmo por fungicidas tópicos; 

2.  a infecção estabelecida, já que os fungicidas terapêuticos tópicos são aqueles 

que apresentam propriedades erradicantes com penetração limitada 

(CARRARO, 1997). 

 

 

5.7  Classificações dos agrotóxicos de acordo com restrições ao uso  

 

Para a identificação da classe, os rótulos devem conter em sua parte inferior uma 

faixa colorida com as seguintes cores:  

 CLASSE I: Vermelho Vivo;  

 CLASSE II: Amarelo Intenso;  

 CLASSE III: Azul Intenso;  

 CLASSE IV: Verde Intenso.  

 

CLASSE I – EXTREMAMENTE TÓXICOS: somente devem ser utilizados por operadores 

profissionais licenciados, que tenham um bom conhecimento da química, dos usos, dos 

perigos e das precauções no uso.  

CLASSE II – ALTAMENTE TÓXICOS: devem ser utilizados por operadores que aplicam os 

agrotóxicos, seguindo estritas condições controladas e supervisionadas por operadores 

treinados. 

 CLASSE III – MEDIANAMENTE TÓXICOS: seus operadores devem observar as normas 

rotineiras de segurança na aplicação. Essa categoria inclui agrotóxicos altamente tóxicos e 

todos os que possuem efeitos adversos para o ambiente e aqueles cujo uso descontrolado não 

é desejável.  

CLASSE IV – POUCO TÓXICOS: utilizados por operadores treinados que observem 

medidas de proteção rotineiras. Essa categoria inclui agrotóxicos comercialmente liberados, 

excluído o uso pelo público em geral.  

CLASSE “0” – Sem comprovação de dano em uso normal. Agrotóxicos disponíveis ao 

público em geral, para usos específicos. Esses agrotóxicos não estão incluídos em outras 

categorias (CARRARO, 1997). 
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5.8  Uso de agrotóxicos: impacto no ambiente e na saúde humana 

 

O quadro da degradação ambiental cresceu quase na mesma proporção em que se 

multiplicou o uso de produtos químicos na lavoura, ou seja, cerca de 100 (cem) vezes mais, 

tornando uma problemática da supressão dos recursos naturais ainda muito mais grave. À 

interdepência entre a saúde humana e os fatores socioeconômicos e ambientais chamamos 

saúde ambiental, que também pode ser definida como “conjunto de fatores conjugados 

concernentes à saúde humana e ambiental” (VAZ BRUM, 2006, p. 38). 

Impacto ambiental pode ser definido como qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia, resultante das atividades humanas que, diretamente, afetam a saúde, a segurança, o 

bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (Resolução CONAMA nº 

01/1986). Os recursos ambientais, segundo dispõe o inciso V do art.3º da Lei nº 6.938/81, são: 

a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 

solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (VAZ BRUM, 2006, p. 38). 

Nota-se que todos os aspectos do meio ambiente afetam potencialmente a saúde; em 

vista disso, ela deve ser tratada a partir das variáveis ambiental e econômica. Com isso, a 

melhoria da qualidade da saúde ambiental está intimamente ligada ao desenvolvimento de 

processos econômicos ecologicamente sustentáveis, ou seja, a partir da utilização dos recursos 

renováveis (solo, plantas e animais) com atenção aos seus limites de renovação e de 

recomposição (VAZ BRUM, 2006). 

A agricultura químico-industrial e o uso de agrotóxicos provocam consequências 

drásticas ao meio ambiente. Se, por um lado, os agrotóxicos são necessários para fornecer 

maior quantidade de alimentos ao homem, por outro, podem trazer sérios gravames para sua 

saúde, para a flora e para a fauna. Podem-se citar: 

1. contaminação de alimentos;  

2. poluição de rios;  

3. erosão de solos e desertificação;  

4. intoxicação e morte de animais;  

5. extinção de várias espécies de animais. 
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Essa poluição atinge o homem, mesmo considerada a baixa resistência de alguns 

agrotóxicos no ambiente, através do ar e da água, atingida, muitas vezes no lençol freático, 

pela infiltração no solo e das aguas subterrâneas. A poluição tóxica é encontrada em alimentos 

vegetais e animais, observada, inclusive, na cadeia alimentar. 

A utilização de agrotóxicos pode propiciar o surgimento de novas pragas, bem como 

expulsar espécies que atingirão outras áreas, determinando desequilíbrio ecológico, o que 

exige criteriosa disciplina que abranja desde a produção das substâncias até os cuidados com 

o descarte de embalagens (CARRARO, 1997). 

Rotulada de moderna e avançada, a agricultura industrial baseada na economia e nos 

imediatos resultados à proteção das plantas cultivas contra a ação das pragas, dos patógenos e 

das ervas daninhas invasores tem fracassado constantemente. Sendo assim, os retornos 

esperados não foram alcançados, pois, em relação à agricultura, a natureza deve ser vista 

como um processo biológico, comandado pela natureza e não como um mero processo físico e 

químico. Para a Agricultura Industrial, o objetivo é meramente a produtividade, deixando de 

lado processos do equilíbrio ecológico, tais como: estabilidade dos sistemas agrícolas, a 

conservação dos recursos naturais (água, solo e ar) e a qualidade dos alimentos (CARRARO, 

1997). 

Campanhas publicitárias milionárias, patrocinadas pelas empresas multinacionais, 

estimulam o consumo e o uso de agrotóxicos; por conseguinte, tiveram o desenvolvimento de 

resistências cada vez maiores das pragas, por causa de mutações genéticas. Até então, a 

propaganda de produtos agrotóxicos não menciona os riscos a que estão sujeitos o ambiental 

natural e a saúde pública (CARRARO, 1997). 

Portanto, o consumo de agrotóxicos gera um círculo vicioso: quanto mais se usa, 

maiores são os desequilíbrios provocados, e maior é a necessidade de uso, em doses mais 

intensas, de formulações cada vez mais tóxicas. Inicialmente, esse tipo de agricultura se 

desenvolveu em países temperados e, posteriormente, se expandiu para os países tropicais, 

não levando em conta as características ecológicas, sociais e econômicas. 

Segundo aponta o art. 3º, III, da Lei n.6.938/1981, que disciplinou a Política 

Nacional do Meio Ambiente, poluição é a degradação ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente : a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a 

biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou 

energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (MARQUES, 2005). 
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Assim, seja por prejudicar o homem (saúde, segurança e bem-estar) ou atingir 

negativamente a fauna ou a flora, o uso de agrotóxicos pode configurar poluição, autorizando 

a adoção de medidas administrativas e judiciais para contê-lo. 

 

5.8.1 As intoxicações  

 

O direito à saúde surge no constitucionalismo contemporâneo inserido na categoria 

de direitos sociais. A Constituição de 1988 incorpora claramente esse caráter do direito à 

saúde ao estabelecer, em seu art.196, que ele será “garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” 

(BRASIL, 1998). Portanto, o direito a saúde foi constitucionalizado em 1988 como direito 

público subjetivo a prestações estatais, ao qual corresponde o dever dos Poderes Públicos de 

desenvolverem as políticas que venham garanti-lo – ações afirmativas, diríamos (VAZ 

BRUM, 2006). 

O uso de agrotóxicos na agricultura pode acarretar problemas de intoxicações. Eles 

atuam de duas maneiras quanto à saúde da população: por meio das intoxicações dos 

agricultores durante a aplicação desses produtos ou por meio do consumo de alimentos 

contaminados com resíduos de venenos. A grande maioria dos praguicidas responsáveis pela 

contaminação ambiental pertence ao grupo dos compostos clorados orgânicos, ao passo que 

os relacionados com os acidentes humanos fatais são principalmente os fosforados orgânicos. 

Segundo Durval de Mello e Flávio Rodrigues Puga, os trabalhadores rurais, em geral, 

não são capazes de ler as recomendações contidas nos rótulos dos produtos. Seu baixo nível 

de instrução dificulta também a compreensão das medidas de proteção recomendadas pelos 

chefes. Todavia, esses últimos muitas vezes não informam os trabalhadores agrícolas sobre os 

riscos, nem sobre as precauções de uso dos produtos tóxicos – que ocasiona graves 

envenenamentos, do homem ou de animais domésticos –, contaminação ambiental 

desnecessária ou, ainda, persistência de resíduos em alimentos acima dos limites de 

tolerância. 

Por conseguinte, as intoxicações podem ser classificadas em aguda, crônica e 

recôndita. Na intoxicação aguda, o organismo logo reage, apresentando sinais e/ou sintomas. 

Os acidentes, muitas vezes mortais, acontecem devido a descuidos ou à falta de conhecimento 

sobre a toxicidade do produto. Os sintomas aparecem nas primeiras 24 horas após a exposição 

e podem perdurar por certo tempo, dependendo do produto e da dose. Em suma, os casos 
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agudos são de diagnóstico fácil por serem logo correlacionados com a exposição ao tóxico. 

Muitos dos casos fatais ocorrem devidos à ingestão intencional como suicídio. 

Contudo, na intoxicação crônica, torna-se difícil estabelecer a correlação entre causa 

e efeito. Existem manifestações que surgem meses e até anos após a exposição a algum 

agrotóxico ou posteriormente à exposição continuada e frequente a pequenas doses de 

agrotóxicos. Além disso, há casos de intoxicações por verdadeiros coquetéis de agrotóxicos, 

dificultando o diagnóstico. Os sintomas e os sinais clínicos nessas intoxicações crônicas não 

são característicos e podem levar, às vezes, a falsos diagnósticos. Exemplo disso acontece 

entre os fungicidas: o tiofanato pode produzir alterações da tireoide, com o aumento do 

epitélio folicular e atrofia dos folículos com diminuição do coloide.  Assim, bem como o 

Maneb e o Zineb, em doses altas, acarreta o aumento da tireoide e o decréscimo do teor de 

iodo na glândula. O tridemorfo, fungicida de ação sistêmica, pode levar à degeneração 

testicular. 

A intoxicação recôndita é o resultado do acúmulo de quantidades mínimas de um 

agrotóxico no organismo, suficiente para interferir na normalidade dos fenômenos vitais. 

Além disso, alguns agrotóxicos apresentam efeitos mutagênicos carcinogênicos. Dose letal 

50% oral (DL-50 oral): é a dose única, que provoca a morte em 50% dos animais testados, em 

até 14 dias, após sua administração por via oral. Dose letal 50% dérmica (DL-50 dérmica): é a 

dose única que, após o contato por 24 horas com a pele intacta ou escoriada, provoca a morte 

em 50 % dos casos, em 14 dias após a sua administração (O animal para esse teste é o rato 

albino macho).  

A Lei de Agrotóxicos determina que somente podem ser utilizados aqueles produtos 

aprovados por órgãos públicos oficiais. Essa lei dá aos agrotóxicos tratamento igual ao 

atribuído aos medicamentos mais fortes: só podem ser vendidos ao agricultor mediante 

apresentação de bula expedida por agrônomo, que deve instruir sobre o tipo, a quantidade e a 

concentração. 

Em síntese, é inegável que o uso de agrotóxicos gera degradação no meio ambiente e 

repercute na saúde humana. Todavia, a regulamentação das situações que envolvem 

agrotóxicos atende, sobremaneira, ao princípio da prevenção, pelo qual se deve estar atento às 

consequências geradas pelo uso desses produtos, procurando-se evitar grandes impactos para 

o meio ambiente e, ao mesmo tempo, minimizar aqueles que, certamente, o atingirão. 

A coletividade e o Poder Público, segundo indica o caput do art.225 da Constituição 

Federal, são igualmente responsáveis pela fiscalização do uso desses produtos, como forma de 

se buscar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (MARQUES, 2005). 
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5.8.2 Efeitos colaterais dos agrotóxicos no meio ambiente 

 

É muito importante a correta aplicação dos agrotóxicos, sendo necessário conhecer 

os efeitos adversos que os produtos podem causar, pois, dependendo da situação e dos riscos, 

esses produtos podem ser contraindicados. Os efeitos indesejáveis, também denominados 

colaterais, são de três tipos: ressurgência, surtos de pragas secundárias e resistências aos 

agrotóxicos (Santin Gravena e Fernando M. Lara). 

A ressurgência – ou ressurgimento – rápida da praga alvo de defensivo é ocasionada 

principalmente pela destruição dos inimigos naturais. Surtos de pragas secundárias, casos em 

que uma nova praga surge numa cultura brasileira, juntando-se às existentes, acontecem 

simplesmente devido à destruição dos inimigos naturais presentes no agrossistema no qual a 

praga alvo é combatida com agrotóxicos sem conhecimento de seletividade. A esse fenômeno 

também se denomina mudança de “status” de uma espécie não praga ou praga secundária para 

a condição de praga chave ou primária (GRAVENA; LARA, 1982). 

Por conseguinte, com a destruição dos inimigos naturais por agrotóxicos de larga 

faixa de ação, acaba-se por exigir aplicações repetidas e/ ou a procura de produtos cada vez 

mais tóxicos. Esse crescente aumento de aplicação leva à resistência da praga. (GRAVENA; 

LARA, 1982). 

 

5.9  Registro do produto agrotóxico e demais aspectos vinculados ao Decreto 

n.4074/2002 

 

O registro é a porta principal de entrada dos agrotóxicos, por meio de sua fabricação 

ou de seus componentes e/ ou da importação dos mesmos. 

O Decreto n.4074/2002, que regulamenta a Lei de Agrotóxicos (Lei n.7.802/89), em 

seu artigo 1º, XLII, definiu o registro do produto como ato privativo de órgão federal 

competente, que atribui o direito de produzir, comercializar exportar, importar, manipular ou 

utilizar agrotóxicos, seus componentes e a afins, reservando aos Estados, Municípios e 

Distrito Federal apenas competência para o registro de empresa e prestador de serviço 

(FIORILLO, 2007). Esse decreto cuida tanto da competência particular como conjunta 

vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao do Meio Ambiente e ao 

da Saúde. Estabeleceu (art.95) o denominado Comitê Técnico de Assessoramento para 

Agrotóxicos, viabilizando a atuação harmônica dos órgãos encarregados de avaliar todas as 
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questões vinculadas aos agrotóxicos. Sendo assim, percebe-se que o registro se reveste de 

características de licenciamento de atividade, que encontra fundamento legal no art.10 da Lei 

n.6.938/81.  

A utilização de elementos que revelem características tetratôgenicas, carcinogênicas 

ou mesmo mutagênicas de conformidade com resultados atualizados de experiências da 

comunidade cientifica é proibida conforme o artigo 31 e os incisos do referido decreto. Além 

disso, esse artigo veda o registro de agrotóxicos que se mostram mais perigosos para o 

homem do que os testes de laboratório com animais puderam primeiramente demonstrar, bem 

como aqueles que provocam distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo 

com o procedimento e as experiências atualizadas na comunidade científica (FIORILLO, 

2007). 

Da mesma forma, merece destaque a proibição de agrotóxicos cujas características 

causem danos ao meio ambiente (art.31, VIII). A regra assegura, por via de consequência, não 

só a tutela da saúde da pessoa humana, mas também do patrimônio genético e do meio 

ambiente natural em face de necessária interpretação constitucional (FIORILLO, 2007). 

Os agrotóxicos, os seus componentes e afins deverão ser registrados “em órgão 

federal de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 

setores saúde, do meio ambiente e da agricultura” (art. 3º caput, da Lei 7.802/89). O Decreto 

4.074/2002 inovou criando registros somente em um dos três Ministérios já mencionados, 

desde que atendidas as exigências dos outros Ministérios (art.5º, II, e 6 º, VI e V). A 

implementação desse sistema irá mostrar as vantagens e as desvantagens da novidade, pois há 

matérias que se interpenetram, como “tratamento de água” e “ambiente hídricos”.  

(MACHADO, 2010). 

No procedimento de registro, há duas fases: a primeira fase é a da avaliação técnico-

cientifica, e a segunda fase é da concessão ou do indeferimento do registro. Na primeira fase, 

participam os Ministérios competentes, que darão suas decisões sobre o cumprimento de suas 

diretrizes e exigências. Os órgãos públicos estão vinculados aos valores protegidos pela 

Constituição Federal e às proibições expressas na Lei 7.802/89 e no regulamento. Na segunda 

fase, haverá concessão ou indeferimento do registro por um dos Ministérios. Só poderá haver 

concessão do registro se todos os Ministérios estiverem de acordo na primeira fase 

(MACHADO, 2010). 

A Lei 7.802/89 delineia, em seu art.6º, as exigências para as embalagens dos 

agrotóxicos e afins. Da mesma forma, o art.7º da lei referida estabelece o conteúdo mínimos 
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dos rótulos. A inobservância desses requisitos impossibilita o registro, o transporte, a venda, a 

importação e o uso do agrotóxico. 

O descumprimento das regras sobre o rótulo e a embalagem pode ser arguido através 

da impugnação do registro, como pode também ser detectado de oficio pelo próprio servidor 

público dos órgãos públicos intervenientes no registro. 

 

5.10  Responsabilidade 

 

Os Estados e o Distrito Federal têm competência para fiscalizar o uso, o consumo, o 

comércio, o armazenamento e o transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins, 

conforme o artigo 10 da Lei Federal 7.802/ 89. Ao Poder Público Federal é conferida a 

competência de fiscalizar a devolução e a destinação adequada, o armazenamento, o 

transporte, a reciclagem, a reutilização e a inutilização de embalagens vazias de agrotóxicos.  

Implica em penalidades o não cumprimento dessas responsabilidades, essas previstas na 

legislação específica, assim como na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605 de 13/02/98), com 

multas e até pena de reclusão. 

 A responsabilização por danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente é 

admissível nas esferas administrativa, civil e penal (art.14 da Lei n.7.802/ 1989), no que se 

mostra em consonância com o disposto no par. 3º do art.225 da Constituição Federal: “as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados”. 

A responsabilidade, descrita no art.14 mencionado, considera infrator: 

1) quanto ao receituário: profissional que fornece receita errada, displicente ou 

indevida (alínea a); ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em 

desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos 

registrantes e sanitário-ambientais (alínea b); e ao comerciante, quando efetuar 

venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou as 

recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais 

(alínea c); 

2)  quanto ao fornecimento de informações sobre o produto:  ao registrante que, por 

dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas; (alínea 

d); 
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3)  quanto à produção de mercadorias em desacordo com as especificações 

constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, 

ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação 

pertinente; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000) 

      4)  quanto à manutenção dos equipamentos destinados à proteção da saúde dos 

trabalhadores, ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos 

equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos 

equipamentos na produção, na distribuição e na aplicação dos produtos. 

  

5.10.1 Responsabilidade civil por dano ambiental causado por agrotóxicos, seus 

componentes e afins 

 

  Em razão da limitação temática, deixamos de tecer considerações acerca do que 

vem a ser responsabilidade civil. Inquestionavelmente, a responsabilização civil inibe a ação 

agressiva sobre o meio e impõe a internalização de seus custos ambientais, atuando como 

incentivo ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à proteção do meio e introduzindo, por 

assim dizer, o temor das medidas reparatórias que advirão do mau uso dos recursos naturais 

(VAZ BRUM, 2006). 

Devido às crescentes alterações do meio ambiente, como, por exemplo, as alterações 

climáticas e o aquecimento global, há uma obrigação de se tomar decisões que contribuem 

para a escala global. De acordo com Bedran e Mayer (2013), a responsabilidade civil busca 

efetivar a proteção ambiental com intuito de aplicar o princípio do desenvolvimento 

sustentável. Com a Lei n 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, 

surgiu a responsabilidade civil ambiental.  

Posteriormente, a promulgação da Constituição Federal de 1988, no seu Capítulo IV, 

também regula o meio ambiente, estabelecendo regras quanto à responsabilização para as 

condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente. O Direito Ambiental disciplina, de forma 

própria, a responsabilidade por dano ao meio ambiente. Suas regras e seus princípios são 

denegatórios da disciplina da teoria clássica da culpa.  

 Em se tratando de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva (independe 

da existência de culpa), segundo indica o par. 1º do art.14 da Lei n.6.938/1981. São 

legitimados para ação civil pública (art.5º da Lei 7.347/1985) o Ministério Público, a União, 

os Estados, o Distrito Federal (art.82, II, do Código de Defesa do Consumidor e art.21 da Lei 
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n. 7.347/1985), os municípios, as autarquias, as empresas públicas, as fundações, as 

sociedades de economia mista ou as associações que atendem as exigências dos incisos I e II 

do mencionado dispositivo (MARQUES, 2005). 

Historicamente, a poluição ambiental está associada às atividades produtivas e ao 

crescimento das cidades modernas, que produzem resíduos em quantidade superior à 

capacidade da sociedade de dar destinação adequada aos mesmos e de sua absorção pela 

natureza. Sendo assim, alguns resíduos, quando não recebem tratamento final adequado, são 

extremamente perigosos, tanto à saúde humana como ao meio ambiente (COMETTI, 2009). 

Desse modo, os danos ambientais causados pelo simples descarte de resíduos sem 

tratamento adequado no ambiente, após sua fabricação pelo agente produtor e pelo consumo 

do seu beneficiário direto, não podem ficar sem reparação. Os riscos abrangidos pela 

atividade são internalizados no processo produtivo da empresa, de modo que a coletividade 

não suporte sozinha, com os prejuízos dela decorrentes, de acordo com lógica do princípio do 

poluidor-pagador. 

 

5.10.2 Teorias da responsabilidade civil: risco criado e risco integral 

 

Os limites e as possibilidades da assunção dos riscos pelo empreendedor vêm sendo 

objeto de acirradas discussões, debatendo-se a doutrina, fundamentalmente, entre duas 

principais teorias. De um lado a Teoria do Risco Criado e, de outro, a Teoria do Risco 

Integral. É necessário fazer uma distinção das teorias aplicadas no direito ambiental, no que 

diz respeito à responsabilidade objetiva.  

Como menciona Cavalieri Filho (2010), a Teoria do Risco Criado importa na 

ampliação do conceito do risco proveito. Trata-se daquela que obriga a reparação do dano ao 

autor, em razão de sua profissão ou de atividade que é potencialmente geradora de risco para 

si ou para outrem, não sendo necessário, nesse caso, que a vítima tenha que provar que o dano 

resultou de uma vantagem ou de um benefício obtido pelo causador do dano. A modalidade 

admite, caso comprovadas, as excludentes de nexo causal, quais sejam caso fortuito, força 

maior e culpa exclusiva da vítima. 

Contudo, na Teoria do Risco Integral, qualquer risco conexo ao empreendimento 

deverá ser integralmente internalizado pelo processo produtivo, bem como deverá 

responsabilizar o agente por todo ato do qual fosse a causa material. Sendo assim, não admite 

excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior, a ação de terceiros 
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ou a da própria vítima.  Por fim, a adoção dessa teoria é justificada pelo âmbito de proteção 

outorgado pelo artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, podendo-se vislumbrar a instituição de uma verdadeira obrigação 

de incolumidade sobre os bens ambientais (STEIGLEDER, 2003). 

O Superior Tribunal de Justiça vem construindo um conceito de nexo de causalidade 

na seara ambiental que sugere a adoção da Teoria do Risco Integral. Portanto, considerada 

causador do dano todo aquele que concorre para a sua produção, ainda que indiretamente 

(art.3º, VI, Lei 6938/81), financiando a atividade ou se beneficiando dela (STEIGLEDER, 

2003), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade.  

Em síntese, a teoria da responsabilidade objetiva é baseada no risco integral e se 

justifica em razão da importância que o ordenamento legal, por seus princípios e regras, 

dedica à preservação do meio ambiente, com imperativo para a sobrevivência das gerações 

presentes e futuras. (VAZ BRUM, 2006). 

 

5.10.3 Responsabilização pós-consumo ambiental 

 

Balassiano (2015) entende que a responsabilização ambiental pós-consumo diz 

respeito à extensão do âmbito da responsabilidade civil ambiental e tem por objetivo prevenir 

e reparar os danos ambientais causados pelos resultados de um dado processo produtivo que 

tenham deixados à esfera do produtor ou fabricante, como produto consumido ou descartado 

pelo consumidor. 

A responsabilidade pós-consumo, apesar de implicitamente prevista na Lei n.º 

6.938/1981, ganhou importância com a “cultura do descartável”, em razão da urgente 

necessidade de se dividirem os custos da prevenção e da recuperação do meio ambiente com 

as empresas, as grandes responsáveis pelo aumento do volume de resíduos sólidos hoje 

existente, o que está intimamente ligado ao comércio e ao consumo de produtos descartáveis 

(DIAS, MORAES FILHO, 2006.). 

Nesse contexto, Dias e Moraes Filho (2006) destacam que: pela responsabilidade 

pós-consumo, fabricantes, comerciantes e importadores devem ser responsabilizados pelo 

ciclo total de suas mercadorias, do “nascimento” à sua “morte”, procedendo à destinação final 

ambientalmente correta, mesmo após o uso pelo consumidor final, já que a disposição 

inadequada de seus produtos constitui uma grande fonte de poluição para o meio ambiente e 

um grande ônus para o Poder Público. 
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Com a introdução de produtos e de embalagens descartáveis no mercado, nota-se que 

o lucro fica para a empresa, e o ônus da destinação final fica somente a cargo do Poder 

Público. É necessário, contudo, que a responsabilidade pós-consumo seja adotada de forma 

ampla e irrestrita e que se exija de todos a sua observância, transferindo-se para 

produtores/importadores uma parcela de responsabilidade pela destinação adequada dos 

resíduos sólidos gerados em razão de produtos e embalagens por eles colocados no mercado. 

Em decorrência disso, a responsabilidade dessas empresas com relação à poluição 

gerada, obviamente, é indireta, pois tais produtos passam pelas mãos do consumidor final, não 

sendo lançados diretamente por elas.  

Os gastos a serem despendidos com a destinação final dos resíduos devem ser 

distribuídos entre todos os responsáveis, de maneira especial entre as empresas que criaram 

seus produtos sem se preocupar com os prejuízos que trariam ao meio ambiente. 

O encargo da destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos para as 

empresas produtoras e comercializadoras, o Decreto n.º 4.074, de 04 de janeiro de 2002, que 

regulamentou a Lei, operacionalizando a referida responsabilidade, estabelece obrigações a 

quatro destinatários: a) aos usuários; b) aos estabelecimentos comerciais; c) às empresas 

titulares de registro, produtoras e comercializadoras de agrotóxicos; e d) ao importador. 

Dias e Moraes Filho (2006) sublinham que estamos diante de um único caso: o de 

que a responsabilidade pós-consumo, apesar de ser consagrada na Lei n.º 6.938/1981, foi 

objeto de lei específica, que trata da destinação adequada de um resíduo em especial, no caso 

as embalagens de agrotóxicos, muito consagrada na Lei nº 12.305/2010. 

De acordo com os autores Dias e Morais Filho (2006), tal medida não parece 

necessária em relação a todos os tipos de resíduos, pois o fato de a responsabilidade pós-

consumo estar prevista na Lei nº 6.938/1981 já é suficiente para a sua aplicação e exigência. 

Obviamente, após a regulamentação por lei, tornam-se mais fáceis a sua aplicação e até 

mesmo a exigência de seu cumprimento. 

 

5.10.4 Responsabilidade penal 

 

A Lei 9.605/1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente” (BRASIL, 1998), prevê tipos 

correspondentes a danos causados à fauna e à flora, além de outros que também atingem, 

direta ou indiretamente, a saúde do homem. 
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Mas a própria Lei 7.802/1989 prevê outros delitos: (1) relativamente àquele indicado 

no art.16, acabou revogado pelo art.68 da Lei n.9.605/1998; (2) no tocante ao previsto no 

art.15 da mesma lei, embora se pudesse entender revogado pelo art.56 da Lei 9.605/1998, foi 

revigorado por lei posterior, a Lei 7.802/2000, que promoveu alterações na Lei n.7.802/1989 

para acrescentar obrigação de cuidado com a destinação de resíduos e embalagens vazias de 

agrotóxicos, com reflexos nas áreas administrativa, civil e penal. 

O crime previsto no par.2º do art. 27 da Lei 5.197/1967, acrescentado pela Lei 

7.653/1988, que trata do perecimento da fauna ictiológica causado pelo uso direto ou indireto 

de agrotóxicos, foi revogado tacitamente pelo art.33 da Lei 9.605/1998 (MARQUES, 2005). 

Com base na legislação que trata dos crimes ambientais, a Lei de Agrotóxicos, Lei 

7.802, estabeleceu alguns tipos penais especificamente voltados para a proteção dos bens 

jurídicos meio ambiente, saúde humana e vida. Os tipos penais têm por objetivos sanções 

criminais aplicáveis às atividades lesivas ao meio ambiente. 

O artigo 15 da Lei 7802/89 descreve o crime que pode ser imputado tanto ao 

comerciante como ao produtor. A saber: “Aquele que produzir, comercializar, transportar, 

aplicar ou prestar serviço na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, 

descumprindo as exigências estabelecidas nas leis e nos seus regulamentos, ficará sujeito à 

pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além da multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) 

MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de 

multa de 50 (cinquenta) a 500 (quinhentos) MVR”. 

Sendo assim, a Lei de Agrotóxicos considera crime: (1) produzir, comercializar, 

transportar, aplicar, prestar serviço, dar destinação a resíduos e a embalagens vazias de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 

legislação pertinente; (2) deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao 

meio ambiente. Na primeira hipótese (1), é pressuposto para a prática da conduta delituosa 

que o agente tenha atuado com desrespeito consciente à lei, ou seja, que tivesse conhecimento 

de seus deveres legais e, mesmo assim, optasse por agir contra a norma (dolo); já no segundo 

caso (2), a lei amplia as hipóteses de punição, prevendo a possibilidade de responsabilização 

criminal do sujeito que deixar de adotar as medidas de cautela normalmente exigíveis naquela 

situação, vindo a agir de forma negligente, imperita ou imprudente (modalidade culposa). 

Ressalta-se que a Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) criminaliza condutas 

semelhantes às que até aqui foram tratadas; no entanto, tem abrangência mais genérica 

(POZZOBON, 2011). 
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Nota-se que tanto as condutas previstas na Lei de Agrotóxicos quanto as previstas na 

Lei dos Crimes Ambientais contentam-se, por assim dizer, com a mera inobservância dos 

preceitos legais, configurando-se a prática delituosa independente da ocorrência ou não de 

resultados decorrentes da conduta vedada pela norma (POZZOBON, 2011). 

 

 

5.10.5 Responsabilidade administrativa 

 

Para caracterização da responsabilidade administrativa, é necessário que a conduta 

(ação ou omissão) se revele contrária às normas administrativas previstas na legislação que 

disciplina as atividades com agrotóxicos, principalmente na Lei 7.802/89, no Decreto 

n.4.074/02, que regulamenta esta lei, na Lei n.9.294/96, que trata da propaganda de 

agrotóxicos, e nas determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades 

administrativas competentes para dispor sobre a matéria (VAZ, 2006). 

 De acordo com Castanheira (2002), as penalidades administrativas estão previstas 

nos artigos 17 e 18 da Lei n.7.802 e devem ser aplicadas àqueles que, eventualmente, burlem 

as normas aplicáveis à manipulação e à utilização dos agrotóxicos. São independentes de 

medidas cautelares de embargo de estabelecimento e de apreensão do produto ou de alimentos 

contaminados (art.17, caput).  As penalidades a cargo da Administração vêm reguladas pelo 

Decreto 4.074, de 04 de janeiro de 2002.  Tais medidas são, segundo disposto no artigo 76: 

advertência; multa de até 1.000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência – MVR –, aplicável 

em dobro em caso de reincidência; condenação ou inutilização do produto; suspensão da 

autorização, do registro ou da licença; interdição temporária ou definitiva do estabelecimento; 

cancelamento da autorização, do registro ou da licença; destruição completa ou parcial de 

vegetais e alimentos nos quais tenha havido aplicação de agrotóxico de uso não autorizado, a 

critério do órgão competente. 

Deverá ser dada ampla divulgação das sanções aplicadas a título de pena acessória 

aos infratores das normas legais e dos regulamentos referentes aos agrotóxicos. Além disso, 

todo e qualquer custo em que tenha incorrido o Estado para a aplicação das penalidades e para 

apuração das responsabilidades decorrentes de infração aos dispositivos legais e 

regulamentares deverá ser suportado pelo infrator (CASTANHEIRA, 2002). 

Conforme a gravidade do ato, a pena administrativa será graduada. O critério de 

gradação da penalidade, por sua vez, toma por base elementos objetivos (consequências para a 
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saúde humana e para o meio ambiente) e elementos subjetivos (ser o agente reincidente ou ter 

cometido a infração para obtenção de qualquer tipo de vantagem, por exemplo).  

Enfim, conforme o disposto no art.1º da Lei 9.873/99, a ação punitiva da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, prescreve 

em cinco anos, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou 

continuada, do que dia em que tiver cessado (CASTANHEIRA, 2002). 

 

5.10.6  Responsabilidade do usuário de agrotóxicos 

 

5.10.6.1 Usuário de agrotóxicos 

 

Usuário é toda pessoa física ou jurídica que utilize agrotóxicos ou afins. Utilizar é 

empregar utilmente, é tirar vantagem, é servir-se. 

O usuário pode utilizar o produto aplicando-o ele mesmo ou por meio de prestador 

de serviço. O usuário deverá prestar atenção à execução dos serviços de aplicação do 

agrotóxico por prestador de serviço. Este expedirá uma “guia de aplicação”. Nessa guia de 

aplicação, será colhida a “assinatura do usuário”. Ao apor sua assinatura à guia, o usuário 

estará manifestando sua adesão à conduta do prestador de serviço; por isso, é importante que 

o usuário acompanhe as etapas de utilização do agrotóxico (MACHADO, 2010). 

 

5.10.6.2 Responsabilidade civil e penal do usuário de agrotóxicos 

 

De acordo com Paulo Affonso Leme Machado, uma interpretação não atenta das 

finalidades protetoras dos valores da produção agrícola e florestal e também da saúde humana 

e do meio ambiente poderia levar o intérprete a considerar o registro e a receita como únicos e 

supremos árbitros da utilização do agrotóxico no país. Pois, se esquecermos dos avanços da 

introdução da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente (art.14, 

§ 1º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938, de 31.8.81), haverá 

alimentos consumidos no país contaminados por agrotóxicos, e as vítimas e a coletividade 

estarão sujeitas à difícil e ingrata tarefa de ter que provar que o usuário de agrotóxicos 

descumpriu uma receita. É importante salientar que esse ônus de prova não pode cair sobre as 

vítimas dos alimentos provindos da cultura do usuário, pois seria quase impossível aos 

consumidores apontar o cumprimento, de fato, de situações como a observância dos intervalos 

de segurança entre a aplicação do agrotóxico e a colheita de produtos agrícolas. 
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Nesse contexto, o usuário está obrigado a atender as “recomendações do fabricante e 

órgãos registrantes e sanitário-ambientais” (BRASIL, 1998). Segundo Paulo Affonso Leme 

Machado (2010), a redação da lei não foi totalmente feliz, porque colocou em pé de igualdade 

as recomendações do produtor de agrotóxicos e as recomendações dos órgãos oficiais. Em 

caso de conflito entre essas recomendações, o usuário deve obedecer às orientações ou às 

exigências dos órgãos públicos, a menos que sejam manifestamente impróprias. A lei federal 

aponta para a necessidade de serem obedecidas as regras dos Ministérios competentes: o que 

registra (Agricultura), o que cuida do aspecto sanitário (Saúde – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e do aspecto ambiental (Ambiente – IBAMA). O usuário também deverá 

procurar conhecer e seguir as normas estaduais suplementares à legislação federal. 

Por fim, o usuário de agrotóxicos, de seus componentes e afins passou a ter 

responsabilidade de “efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos 

estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos”, ou, quando o usuário tiver importado 

o produto, à pessoa física ou jurídica responsável pela importação (art.6º, §3º, Lei 

9.974/2000). Havendo danos advindos da atividade do prestador de serviço, o usuário poderá 

ser sujeito passivo da ação civil de responsabilidade e/ ou da ação civil pública. 

No campo penal, a responsabilidade é indiscutivelmente subjetiva, incumbindo à 

acusação o ônus da prova da autoria e da materialidade do crime. O art.56 da Lei 9.605/98 

rege a matéria, criminalizando aquele que comercializar, aplicar ou prestar serviço na 

aplicação de agrotóxicos, descumprindo as exigências estabelecidas nas leis e nos seus 

regulamentos federais. Os aspectos culposos e dolosos estão estabelecidos na tipificação do 

crime. 

Nesse diapasão, o usuário pode ser somente o comprador, encarregando terceiros de 

aplicar o produto. Se, como comprador, burlar a lei e comprar sem receita, cometerá o crime 

mesmo que não aplique o produto, pois colaborou, juntamente com o comerciante, na 

comercialização ilegal do agrotóxico. 

  

5.11  Características das embalagens de agrotóxicos comercializadas no Brasil  

 

Como visto no 1º capítulo, as embalagens são classificadas pela Norma 14935 

(ABNT, 2003) em embalagens rígidas e embalagens flexíveis. Cabe ainda acrescentar que a 

classificação das embalagens vazias de agrotóxicos está entre os resíduos sólidos da Classe 1 

(Perigosos, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT); portanto, isso não 

deixa dúvidas sobre a urgência de uma solução para o problema. Vários segmentos da 
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sociedade, como entidades de classe ligadas ao meio rural, a órgãos públicos, a universidades, 

a cooperativas, entre outros, envidavam esforços para que efetivamente houvesse o descarte 

adequado das embalagens, culminando com a adesão das empresas produtoras e dos 

revendedores de fitossanitários (IBGE). 

Os tipos de embalagens para agrotóxicos variam de acordo com a forma como os 

diferentes produtos são apresentados no mercado (líquida, granulada, pó, pó molhável, gás, 

pasta, pastilha, tablete, gel, cartucho, bastão etc). 

Embalagens flexíveis são compostas por papelão; papel multifolhado; cartolina 

(celulose); plástico (polietileno de baixa densidade – PEBD). Podem ser mistas, de papel e 

plástico metalizado; papel e alumínio plastificado ou papel plastificado. Essas embalagens 

não podem ser lavadas. O QUADRO 1 mostra a capacidade em volume ou em peso das 

embalagens flexíveis comumente encontradas no mercado brasileiro: 

 

       QUADRO 1 – Capacidade em volume ou peso das embalagens flexíveis 

Tipo de Embalagem  Capacidade 

Sacos Plásticos 1/2 a 30 kg 

Cartuchos de Cartolina 1/2 a 2 kg 

Sacos de Papel 1 a 30 kg 

Caixas Coletivas de Papelão 1 a 50 unidades 

          Fonte: AEASP, 1998. 

 

Já as embalagens rígidas têm como matéria-prima o vidro, o metal (aço, folha de 

flandres ou alumínio) e o plástico. Segundo o autor José Cometti (2009), as embalagens 

rígidas podem conter líquidos (miscíveis, ou seja, dispersíveis em água, ou imiscíveis, que são 

aqueles não dispersíveis em água) aerossóis autopropelentes, gases liquefeitos e granulados. 

Com exceção dos aerossóis, todas as embalagens rígidas podem ser lavadas. A separação das 

embalagens pelo tipo de material é norteada por siglas e uma numeração específica que é 

reconhecida mundialmente. O QUADRO 2 mostra a capacidade em volume ou em peso das 

embalagens rígidas comumente encontradas no mercado brasileiro:  

 

QUADRO 2 – Capacidade em volume ou peso das embalagens rígidas 

Tipo de Embalagem Capacidade 

Metálicas 

Tambores 50, 100,200 litros 

Baldes 10,20 litros e 25 kg 

Latas 1, 1/2 e 2 litros 
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Plásticas
1
 

Bombonas 10 e 20 litros 

Botijas 5 litros 

Garrafas 1 litro 

Vidros Garrafas 1/4, 1/2 e 1 litro 

Fibrolatas Embalagens 5 e 20 kg 

   Fonte: AEASP, 1998. 

 

Destaca-se a presença das embalagens hidrossolúveis. Os polímeros hidrossolúveis 

incluem diversos tipos de material, sendo o mais comumente utilizado o polivinil álcool – 

PVA. Como muitos dos polímeros solúveis em água, o PVA incorpora um número de 

propriedades associadas aos polivinis, como: resistência, termoplasticidade, barreiras e 

conservação em altas umidades relativas (REPAMAR, 2001).  

Se um filme hidrossolúvel padrão é colocado sobre a superfície da água, após 20 

segundos, terá absorvido umidade suficiente para começar o processo de expansão e 

rompimento e, após 35 segundos, terá se dissolvido completamente. Os resultados de ensaios 

mostram que o PVA é biodegradado em mais de 60% em 21 dias e que a velocidade dessa 

biodegradação depende do filme e das condições testadas (REPAMAR, 2001). 

Todavia, esse tipo de embalagem apresenta um alto risco de contaminação se 

transportado e armazenado em locais inseguros. As embalagens hidrossolúveis devem ser 

adicionadas diretamente no pulverizador no momento do preparo da calda. Sendo assim, 

proporciona que o produto seja aplicado na própria embalagem, evitando resíduos e 

desperdícios (embalagens vazias e produtos tóxicos). Ressalta-se que, se houver algum tipo de 

acidente e o produto tiver contato direto com água, isso poderá ocasionar o seu vazamento. 

 

5.12 Matérias-primas das embalagens  

 

As embalagens rígidas para acondicionamento de formulações líquidas são 

fabricadas a partir da utilização de matérias-primas, que podem agredir e serem agredidas 

pelos componentes, ditos inertes, das formulações ou pelo próprio ingrediente ativo, conforme 

se verificou pela AEASP (1992). No QUADRO 3, apresentam-se as matérias-primas vidro, 

metal e plástico e as suas inter-relações com as embalagens para agrotóxicos. 

                                                 
1
 As embalagens rígidas de plástico podem ser fabricadas com polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno 

coextrudado (COEX) ou polietileno tereftalato (PET); as tampas plásticas das embalagens são, normalmente, de 

polipropileno (PP). 
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QUADRO 3 – Relação matéria-prima das embalagens X interação com as formulações 

de agrotóxicos 

Matéria Prima Interação com as formulações de agrotóxicos 

VIDRO 

Matéria-prima inerte; não reativa; não agride nem é agredida/ 

formulação: impermeável aos solventes orgânicos / formulações. 

METAL 

Matéria-prima reativa: agride e é agredida/ formulações
2
; necessita de 

revestimento de proteção com resinas adequadas às formulações; 

impermeável aos solventes orgânicos. 

PLÁSTICO 

Agredido por certos solventes orgânicos e adsorvente; permeável aos 

solventes orgânicos voláteis
3
. 

     Fonte: AEASP, 1992.  

 

A embalagem de plástico é mais utilizada, devido ao crescimento da indústria 

petroquímica que contribui em grande parte para a produção de matéria-prima para as 

embalagens. 

                                                 
2
 Agride e altera as características físicas e químicas das formulações e é agredida pelas formulações, 

enferrujando e provocando vazamentos nos pontos de costura, solda e recravagem. 
3
 É permeável aos solventes orgânicos voláteis, permitindo trocas gasosas e umidade, prejudiciais às 

características físicas e químicas das formulações. 
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5.13  Vantagens e desvantagens das embalagens quanto ao tipo  

 

As vantagens e as desvantagens das embalagens quanto à sua constituição estão 

apresentadas no QUADRO 4. 

 

QUADRO 4 – Tipos de embalagens de agrotóxico X vantagens e desvantagens 

Tipo de Embalagem Vantagens Desvantagens 

METÁLICAS 

Leves/menor volume; resistentes a 

impactos (em parte); impressão 

litográfica boa; não absorvem 

umidade; impermeáveis a trocas 

gasosas; recicláveis.  

Reativas (necessitam de revestimento); 

opacas e oxidáveis; revestimento interno 

frágil a impactos e falhas na costura; 

adsorventes (o revestimento); fechamento 

precário; produzem centelha; sujeitas a 

envelhecimento, a perfuração e a 

vazamento. 

PLÁSTICAS 

RÍGIDAS 

Leves/menor volume: não 

oxidáveis; não produzem centelha; 

resistentes a impactos. 

Opacas (com exceção do PET); a certas 

formulações; adsorventes; absorvem 

umidade; muito atrativas; permeáveis a 

trocas gasosas (exceto COEX); 

reciclagem problemática. 

VIDRO 

Transparentes; não reativas e não 

oxidáveis; impermeáveis a trocas 

gasosas; não adsorventes, não 

absorvem a umidade; fechamento; 

boa impressão em “silk-screen”; 

resistentes ao envelhecimento; não 

produzem centelhas; e, recicláveis. 

Frágeis (necessitam de acondicionamento 

extra); pesadas (oneram o custo do 

transporte); volumosas; limitadas em 

relação à sua capacidade. 

HIDROSSOLÚVEIS 

Melhor aproveitamento do ativo; 

diminuem contato direto com o 

ativo; leves/ menor volume; não 

oxidáveis; não reativas. 

Não acondicionam produto na forma 

líquida; dissolvem na presença de 

umidade; exigem maior segurança no 

transporte e no armazenamento. 

     Fonte: adaptado de AEASP, 1992. 

 

 

5.14  Instituto nacional de processamento de embalagens vazias  

 

5.14.1 Contexto histórico de criação 

 

De um longo processo de amadurecimento sobre a questão da responsabilidade 

socioambiental e a sustentabilidade da agricultura brasileira resultou a criação do INPEV. 

Desde que os agrotóxicos passaram a ser utilizados em larga escala no país, nos anos 1960, 

houve várias leis com o objetivo de regulamentar sua aplicação; todavia, sem dispor sobre a 

destinação das embalagens pós-consumo. Sem opções, o agricultor valia-se de prerrogativas 
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como enterrá-las, queimá-las e até descartá-las em rios ou na própria lavoura, colocando em 

risco o meio ambiente. Ademais, havia quem reutilizasse as embalagens para transportar água 

e alimentos, atentando, assim, contra a própria saúde. 

Nesse contexto, até o ano de 2000, não existia ainda nenhuma entidade que 

viabilizasse o processo de devolução das embalagens (BRESSAN et al., 2015). Surge daí a 

história do INPEV, no dia 14 de dezembro de 2001, tendo como associadas sete entidades 

representativas do setor agrícola e 27 empresas.  Esse instituto é responsável pela gestão do 

chamado Sistema Campo Limpo, que está presente em todas regiões do país e promove vários 

programas de educação ambiental e conscientização referente às embalagens vazias de 

agrotóxicos. O INPEV é uma entidade sem fins lucrativos criada por fabricantes de 

agrotóxicos. 

No ano de 2002, teve ação efetiva, com programas de reuniões em vários Estados do 

país, para uniformizar entendimentos sobre a legislação com diversos atores. Sendo o INPEV 

o representante da indústria, passou a desenvolver campanhas e materiais educativos, em 

especial visando a estimular a realização da tríplice lavagem das embalagens vazias pelos 

agricultores. Além disso, demonstra a importância da preservação ambiental e divulga a 

correta destinação das embalagens vazias de agrotóxicos, objetivo do instituto (INPEV, 

2013). 

A rede é composta por quatro grupos – fabricantes, comércio, poder público e 

agricultores –, e a criação do Instituto foi uma resposta à Lei Federal n º 9.974/2000, que 

instituiu o conceito de responsabilidade compartilhada na correta destinação das embalagens 

de defensivos pós-consumo, atribuindo aos agricultores a tarefa de devolver o material aos 

comerciantes (canais de distribuição), que, por sua vez, deveriam devolvê-los aos fabricantes, 

para a sua destinação final das embalagens (Relatório de Sustentabilidade 2014, INPEV. p.7). 

 A Lei 12.305/2010, em seus artigos 30 a 35, instituiu a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e 

encadeada, abrangendo os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes, os 

consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. Conforme o artigo 33 de referida lei, estão obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de agrotóxicos, de seus 

resíduos e de embalagens (FIGUEIREDO, 2011). 
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FIGURA 4 – Responsabilidade Compartilhada Sistema INPEV 

Fonte: INPEV, 2010. Disponível em: http://www.inpev.org.br/relatorio_anual/2010/port/ra/02.htm.  

 

Hoje, o quadro associativo do instituto é composto por mais de 100 empresas 

fabricantes de agrotóxicos do Brasil e também por dez entidades representativas do setor. Os 

fabricantes são sócios contribuintes, possuem direito a voto, participação em cargos eletivos e 

nas Assembleias Gerais. As entidades de classe se constituem de sócios colaboradores, ou 

seja, membros que não pagam contribuição ao instituto, mas participam das Assembleias 

Gerais sem direito a voto. (INPEV, 2013) 

Podem se associar ao INPEV empresas que produzem ou comercializam produtos 

registrados nos termos da Lei Federal nº 7802. Além disso, o INPEV colabora para que cada 

elo da cadeia do sistema agrícola atue com cada vez mais responsabilidade e consciência do 

papel a cumprir, em benefício do meio ambiente. O agricultor, ao comprar o produto, recebe a 

nota fiscal com o local indicado pelas revendas e cooperativas para devolução e, após o uso, 

faz a tríplice lavagem e devolve no posto de recebimento indicado. Nesse processo, o usuário 

é obrigado a devolver para reciclagem toda quantidade de resíduo comprado. 

Sendo assim, a embalagem na central de recebimento é separada entre lavadas e não 

lavadas e também por tipo de material. A partir disso, é enviada então para o destino final, 

que será a incineração ou a reciclagem (BRESSAN et al., 2015). (Disponível em: 

<http://www.engema.org.br/XVIENGEMA/392.pdf>) 

 

5.14.2 Estrutura Administrativa 

 

 Segundo o INPEV (2009), a estrutura organizacional do Instituto está estabelecida 

com base em três processos de trabalho: suporte, básico e administrativo. Esses três processos 

serão detalhados a seguir:  

http://www.inpev.org.br/relatorio_anual/2010/port/ra/02.htm
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Processos de Suporte: compreendem as atividades de apoio e de orientação aos 

agentes envolvidos no sistema quanto ao cumprimento de suas responsabilidades legais, a 

consciência de proteção ao meio ambiente e à saúde humana, a promoção da educação e o 

apoio no desenvolvimento tecnológico de embalagens de produtos fitossanitários. 

Processos Básicos: englobam toda a gestão do processo de destinação final de 

embalagens vazias de produtos fitossanitários no Brasil, subdivididos em 6 sub-processos, 

conforme mostra a FIG. 5: 

 

 
FIGURA 5 – Processos básicos 

Fonte: INPEV 

 

Processos Administrativos: envolvem o gerenciamento dos recursos humanos e 

financeiros e a tecnologia de informação. 

O instituto possui nove Coordenadores Regionais de Operação (CRO) Eles são 

sediados em diversas regiões do Brasil e têm por objetivo estimular a integração de todos os 

agentes corresponsáveis pelo desenvolvimento do sistema de destinação final de embalagens 

vazias. Além disso, são responsáveis pelas ações do instituto, regionalmente, e coordenam as 

Unidades de Recebimento (Postos ou Centrais) em estreita cooperação com os canais que 

comercializam os produtos fitossanitários (Distribuidores e Cooperativas) (INPEV, 2009). 

O Conselho diretor é constituído por 13 membros: cinco representantes dos sócios 

contribuintes; um representante de cada sócio colaborador; e o diretor – presidente do 

instituto. Esse conselho é responsável por: definir as diretrizes para o cumprimento da missão 

do Instituto e de seus objetivos sociais; garantir o cumprimento da lei e o correto 

funcionamento do sistema; monitorar resultados; promover sinergia entre os principais elos da 

cadeia; fixar as regras do processo eleitoral para a escolha de seus integrantes; e eleger entre 

seus membros o presidente e o vice-presidente, bem como definir seu regimento interno e 

nomear o presidente do INPEV. (INPEV, 2009).  
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5.14.3 Estrutura logística 

 

O INPEV é responsável pelo transporte adequado das embalagens devolvidas dos 

Postos para Centrais e das Centrais de Recebimento para o destino final (recicladoras ou 

incineradoras), conforme determinação legal (Lei nº 9.974/2000 e Decreto nº 4.074/2002). 

 

5.15  O Processo da Logística Reversa para a devolução de embalagens vazias de 

agrotóxicos 

 

Conforme dito anteriormente, as embalagens, antes de serem enviadas para os 

centros de coleta e distribuição, devem ser preparadas e classificadas como laváveis e não 

laváveis.  

Há dois processos de tratamento: a tríplice lavagem e a lavagem sob pressão. Ambos 

serão discriminados nos itens que se seguem. 

 

 

5.15.1 Tríplice Lavagem 

 

As embalagens rígidas acondicionam formulações líquidas de agrotóxicos para serem 

diluídas em água, de acordo com a norma técnica NBR 13.968. Normalmente, retêm 

quantidades de produto em seu interior, variáveis de acordo com a sua superfície interna, o 

seu formato e a sua formulação, depois de utilizado o agrotóxico. A quantidade média 

estimada de resíduos no interior da embalagem é de 0,3% do volume da mesma após o seu 

esvaziamento, segundo pesquisas realizadas. Sendo assim, é de suma importância para o meio 

ambiente e para a saúde humana a tríplice lavagem, que é uma prática simples cujo desiderato 

primordial é reduzir significativamente os níveis de resíduos internos nas embalagens vazias 

de agrotóxicos (VAZ BRUM, 2006). 

Com isso, a lavagem das embalagens vazias, seja por meio de processo manual ou 

mecânico (sob pressão), é o primeiro passo para a destinação final. Após o processo de 

tríplice lavagem das embalagens, os resíduos de produto reduzem-se aproximadamente às 

seguintes concentrações: 

1ª lavagem= 1,2%  

2ª lavagem= 0,0144%  
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3 ª lavagem= 0,001728% 

De acordo com a REPAMAR (2001), quando as embalagens de agrotóxicos são 

processadas após a realização da tríplice lavagem, os riscos de contaminação tornam-se 

desprezíveis e os benefícios com esse processo são: a economia, já que se assegura o total 

aproveitamento do conteúdo da embalagem, uma vez que a calda resultante da lavagem é 

despejada no tanque pulverizador; a segurança, tendo em vista que se reduzem 

significativamente os riscos para a saúde das pessoas; proteção ao ambiente, já que se  

reduzem os riscos de contaminação, além de facilitar o encaminhamento para os pontos de 

coleta e viabilizar a reciclagem do material; normativos, pois permite-se classificar as 

embalagens como resíduo não perigoso. 

As embalagens devem ser lavadas e enxaguadas 3 (três vezes) do seguinte modo: 

encher com água até atingir o total do volume, tampar e agitar por 30 segundos; colocar essa 

água dentro do pulverizador, junto com a calda que será aplicada na lavoura. Após a tríplice 

lavagem, a embalagem deve ser devolvida ao estabelecimento vendedor. 

De acordo com INPEV, existem três tipos de embalagens: embalagens rígidas não 

laváveis, embalagens secundárias e embalagens flexíveis. Para cada tipo nominado há uma 

forma de preparação para o descarte final. 

As embalagens flexíveis devem ser esvaziadas completamente na ocasião do uso e 

guardadas dentro de uma embalagem de resgate fechada e identificada. Essa embalagem de 

resgate deve ser adquirida pelo produtor junto ao revendedor. As embalagens rígidas, por sua 

vez, devem ser tampadas e acondicionadas de preferência na própria caixa de embarque. Esse 

tipo de embalagem (não lavável) não deve ser perfurado. De outra forma, as embalagens 

secundárias devem ser armazenadas separadamente das embalagens contaminadas e podem 

ser utilizadas para acondicionar as embalagens rígidas. Além das embalagens laváveis, 

também existem as não laváveis, como sacos plásticos ou papelão, nos quais devem ser 

elaborados procedimentos específicos. 

O que fazer com a embalagem não lavável? Como se pode observar, na orientação do 

INPEV, a embalagem não lavável deve ser esvaziada completamente na ocasião do uso e 

depois guardada dentro de um saco plástico padronizado. O saco plástico para guardar 

embalagens não laváveis está à disposição nos revendedores, e somente embalagens primárias 

flexíveis devem ser guardadas nesse recipiente.  
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FIGURA 6 – Tríplice lavagem 

Fonte: INPEV 

 

5.15.2  Lavagem sob pressão 

 

O processo de lavagem sob pressão deve ser realizado da seguinte forma: primeiro, o 

agricultor deve fazer o esvaziamento da embalagem e encaixá-la no local apropriado do funil 

instalado no pulverizador, aclonar, ou seja, acionar o mecanismo para liberar o jato de água 

limpa e, por 30 segundos, direcionar o jato de água para limpar todas as paredes internas das 

embalagens. A água da lavagem deve ser transferida para o tanque pulverizador, e, em 

seguida, as embalagens devem ser perfuradas no fundo e inutilizadas, conforme FIG. 7. 

 

 

 

FIGURA 7 – Lavagem sob pressão 

Fonte: INPEV 

 

Por fim, elas devem ser armazenadas em local apropriado até o momento da 

devolução, como mostra a FIG. 8. 
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FIGURA 8 – Embalagens rígidas lavadas 

Fonte: INPEV 

 

5.16  Centrais de Recebimento 

 

De acordo com a Resolução 334 do CONAMA, as unidades de recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos deverão ser licenciadas com, no mínimo, 160 m² de área 

construída e geridas usualmente por uma Associação de Distribuidores/Cooperativas com 

gerenciamento do INPEV que realiza os seguintes serviços: compactação das embalagens por 

tipo de material; separação das embalagens por tipo (PET, COEX, PEAD MONO, metálica, 

papelão); emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens; inspeção e classificação 

das embalagens entre lavadas e não lavadas; recebimento de embalagens lavadas e não 

lavadas (de agricultores, postos e estabelecimentos comerciais licenciados); emissão de ordem 

de coleta para que o INPEV providencie o transporte para o destino final (reciclagem ou 

incineração). 

As fotografias 1 e 2 mostram um exemplo de uma central de recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos credenciada no INPEV. 

 

 

FOTOGRAFIA 1 – Vista externa da Central de Recebimento de 

Embalagens Vazias de Agrotóxicos, São Joaquim de Bicas, MG 

Fonte: Eunice França 

Data: 9 nov. 2015 
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FOTOGRAFIA 2 – Vista Interna da Central de Recebimento de 

Embalagens Vazias de Agrotóxicos, São Joaquim de Bicas, MG 

Fonte: Eunice França 

Data: 9 nov. 2015 

 

5.17  Do licenciamento ambiental das unidades de recebimento 

 

As embalagens deverão ficar, por prazo não superior a um ano, contado da entrega 

pelo usuário, em uma central ou um posto de recebimento licenciado pelo órgão ambiental 

competente, até serem recolhidas pelas empresas produtoras. Claramente, para funcionar, esse 

local, que deve ser acessível aos usuários, deverá atender a todas as normas de controle de 

poluição ambiental (VAZ BRUM, 2006). 

Os locais destinados às operações de recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos deverão obter lincenciamento ambiental, conforme o Decreto 4.074, art.56. Sendo 

assim, o órgão ambiental competente deverá seguir, no mínimo, as especificações constantes 

na Resolução CONAMA 334/2003, como, por exemplo: programa de monitoramento 

toxicológico dos funcionários, com exames médicos periódicos, com pesquisa de agrotóxicos 

no sangue; programas de comunicação social interno e externo alertando sobre os riscos ao 

meio ambiente e à saúde; identificação de possíveis riscos de contaminação e medidas de 

controle associadas; programa de monitoramento de solo e da água nas áreas próximas. Além 

disso, a resolução define a modalidade Unidade Volante: “veículo destinado à coleta regular 

de embalagens vazias de agrotóxicos e afins para posterior entrega em posto, central ou local 

de destinação final ambientalmente adequada”. Essas unidades volantes estão sujeitas à 

legislação específica para o tranporte de cargas perigosas. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 334, de 03 de abril de 2003, os 

estabalecimentos destinados ao recebimento das embalagens são definidos como: a) Posto de 
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Recebimento: “local de recebimento e de depósito provisório das embalagens de agrotóxicos, 

sob responsabilidade dos comerciantes, até que as mesmas sejam transferidas à central ou, 

diretamente a sua destinação final” e b) Central de Recolhimento: “local de recebimento, 

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

agrotóxicos até seu encaminhamento para destinação final. Sendo assim, sua operação é de 

responsabilidade dos fabricantes/registrantes ou de credenciados pelos mesmos”. Logo, a 

definição de posto de recebimento é: um local que se restringe ao recebimento e ao 

armazenamento temporário de embalagens para uma central de recebimento, que, por sua vez, 

é um local de recebimento que atende os usuários e os postos de recebimento e posssui 

equipamento para a redução de volume para acondicionamento, até a retirada das embalagens 

para a destinação final adequada. (COMETTI, 2009). 

As licenças ambientais são as seguintes: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 

(LI) e Licença de Operação (LO), de acordo com o art.4º, CONAMA nº 334/03. 

 

5.18  Procedimentos Operacionais das Unidades de Recebimento 

 

Para o início do funcionamento, as Unidades de Recebimento devem estar adequadas 

para o trabalho dos operadores e o preparo das embalagens, de acordo com o INPEV (2009). 

Além disso, devem estar equipadas com instalações especiais para o manuseio das 

embalagens lavadas ou não. Instalações especiais são células modulares para a separação e 

armazenamento das embalagens por tipo de material. 

A equipe de trabalho (supervisor e operadores) deve ser treinada para o uso correto 

de equipamentos de proteção individual e atividades de recebimento, inspeção, triagem e 

armazenamento das embalagens. Ao receber uma partida de embalagens vazias, o 

encarregado da unidade de recebimento deverá inspecionar, no momento da entrega na 

unidade de recebimento, as embalagens da seguinte forma: 

 laváveis (embalagens rígidas plásticas, metálicas e de vidro): inpecionar 

visualmente uma a uma quanto à lavagem adequada. Separar as embalagens não 

lavadas adequadamente; 

 não laváveis (rigídas, embalagem para tratamento de sementes, e secundárias, 

caixas coletivas de papelão): inspecionar uma a uma para verificar a existência 

de contaminação aparente e armazenar as embalagens contaminadas em área 

segregada na Unidade; 
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 flexíveis (sacos ou saquinhos plásticos, de papel, metalizados, mistos ou de 

outro material flexível): guardar dentro das embalagens de regaste (disponíveis 

nos locais de compra do produto). 

 

Sendo assim, o agricultor receberá um comprovante de recebimento/recibo no qual 

constarão as quantidades e os tipos de embalagens recebidas. Ressalta-se que a quantidade e 

as condições das embalagens entregues em desacordo com a legislação deverão ser anotadas 

no verso do recibo. Conforme a legislação, o agricultor poderá ser penalizado por não fazer a 

triplice lavagem ou a lavagem sob pressão corretamente. Uma cópia do documento deverá 

permanecer na Unidade de Recebimento. 

Nas centrais de recebimento, as embalagens recebidas, depois de devidamente 

selecionadas e separadas por matéria-prima (PEAD, COEX, PET, metal, vidro ou caixas 

coletivas de papelão), são prensadas para a redução de volume e fardadas para viabilizar o seu 

transporte. As embalagens de vidro são trituradas e armazenadas em tambores metálicos. As 

tampas são separadas das embalagens e armazenadas em big bags. 

De acordo com o IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), cabe ao fabricante do 

produto encaminhar as embalagens lavadas para reciclagem e incinerar as contaminadas. Em 

Minas Gerais, são mais de 11 centrais e 52 postos de recebimento. Posto de recebimento é o 

local para onde é devolvida a embalagem vazia de agrotóxico. Central de recebimento é onde 

acontece o beneficiamento dessas embalagens (IMA, 2015). As fotografias 3, 4 e 5 mostram 

as embalagens recebidas em uma central de recebimento. 
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FOTOGRAFIA 3 – Embalagens vazias de agrotóxicos recebidas em pequenas 

quantidades na Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos. 

São Joaquim de Bicas, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira.  

Data: 9 nov. 2015 
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FOTOGRAFIA 4 – Inspeção das Embalagens Vazias de Agrotóxicos. São Joaquim de 

Bicas, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira.  

Data: 9 nov. 2015 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 5 – Tampas segregadas na Central de Recebimento de Embalagens 

Vazias de Agrotóxicos – São Joaquim de Bicas, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira.  

Data: 9 nov. 2015 
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FOTOGRAFIA 6 –  A Central de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos – São 

Joaquim de Bicas, MG 

Legenda: As embalagens que irão para incineração não podem ser recicladas, pois 

contêm resíduos de agrotóxicos. 

Fonte: Eunice França de Oliveira.  

Data: 9 nov. 2015 

 

 

5.19  Do transporte de embalagens de agrotóxicos 

 

O veículo de tranporte deve estar sempre em perfeitas condições de uso, conforme o 

manual de tranporte de embalagens da Associação Nacional de Defesa Vegetal (2006)deve 

estar limpo, sem frestas, parafuso tira de metal ou lascas de madeiras  soltas, proporcionando 

um transporte que evite danificar as embalagens. Além disso, o veículo de transporte deve 

possuir: sinalizações gerais, indicando que faz “transporte de produtos perigosos”, por meio 

de painel de segurança, sinalização indicativa destacando a ‘ classe de rico do produto 

transportado’, por meio do rótulo de risco principal, podendo ser também obrigatória a 

utilização de rótulo de risco subsiadiário. 

 Os produtos agrotóxicos e afins e as suas embalagens são classificados como 

‘tóxicos’ segundo a Resolução da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) nº 

420/04, que trata do transporte de produtos perigosos. Em decorrência disso, todos os veículos 

que transportam produtos perigosos deverão estar equipados com um kit de emergência, 
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sendo que esses equipamentos devem estar em local de fácil acesso e em perfeitas condições 

de uso. 

Ademais, o veículo transportador também deve manter sempre pelo menos um 

conjunto de equipamentos de proteção individual – EPI – sobressalente para cada pessoa 

presente no transporte. O profissional designado a cumprir a função de levar a carga deverá 

possuir: documentos do produto; documento do veículo devidamente licenciado; carteira do 

CCVTPP – Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos –; 

Carteira Nacional de Habilitação, na validade; idade mínima de 21 anos; categoria de 

habilitação correspondente ao veículo.  Isso se deve ao fato de ele ser o único responsável 

pela carga durante o trajeto, cabendo a esse profissional, portanto, verificar as condições do 

veículo e da carga e investigar a se há evidência de algum tipo de problema que possa 

acarretar um acidente ecológico. É imprescindivel que todas as pessoas que farão essa 

operação de transporte tenham consciência do tipo de produto que estão transportando, dos 

riscos que o trabalho envolve e de como evitá-los, assim como precisam saber como agir em 

caso de emergência.  

Durante o transporte das embalagens pelo agricultor, fica proibido o carregamento 

de agrotóxicos dentro das cabines de veículos automotores ou dentro de carrocerias quando 

elas transportarem pessoas, animais alimentos, rações etc. As embalagens que foram 

devidamente tríplice-lavadas não são consideradas produtos perigosos para fins de transporte 

pelo usúario.  

O transporte de agrotóxicos e de embalagens vazias contaminadas acima da 

quantidade permitida pelos órgãos competentes exige que o motorista seja profissional e tenha 

curso para transporte de produtos perigosos. No caso de transporte de pequenas quantidades 

de agrotóxicos, o veículo recomendado é do tipo caminhonete, e os produtos devem estar, 

preferencialemente, cobertos por lona impermeável e presos à carroceria do veículo (INPEV, 

2005). 

 

5.20  Armazenagem de agrotóxicos 

 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal legislar, nos termos dos art. 23 e 24 da 

Constituição Federal, sobre armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, 

conforme o artigo 10 da Lei 7.802/89.  A repartição de competência é tarefa exclusiva de uma 

Constituição, ou seja, não é competência dessa lei repartir competência. Entretanto, mesmo 

tendo atribuído aos Estados a atribuição de legislar sobre armazenamento, a União não pode 
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se despir e se desmunir de suas atribuições no caso de armazenamento de agrotóxicos. Assim 

é que a regulamentação federal afirmou: “O armazenamento de agrotóxicos, seus 

componentes e afins obedecerá à legislação vigente e às instruções fornecidas pelo fabricante, 

inclusive especificações e procedimentos a serem adotados nos casos de acidentes, 

derramamento ou vazamento de produto e, ainda, às normas municipais aplicáveis, inclusive 

quanto à edificação e localização” (Decreto 4.047/2002, art.62). Constitui armazenamento o 

ato de estocar ou guardar ou armazenar os agrotóxicos, os seus componentes e afins. 

(MACHADO, 2010). 

O local de armazenamento precisa estar ao abrigo das intempéries, ser ventilado, ter 

acesso restrito e piso pavimentado: armazenam-se as embalagens não lavadas separadas das 

lavadas, em local segregado; e identificar o local com placas de advertência. O terreno dever 

ser preferencialmente plano, não sujeito à inundação, e possuir sistemas de controle de águas 

pluviais e de erosão do solo. (COMETTI, 2009) 

Além disso, um fator importante na armazenagem é a temperatura no interior do 

depósito. As temperaturas mais altas podem provocar o aumento da pressão interna nos 

frascos, contribuindo para a ruptura da embalagem ou mesmo propiciando o risco de 

contaminação de pessoas durante a abertura. Pode ocorrer, ainda, a liberação de gases tóxicos, 

principamente daquelas embalagens que não foram totalmente esvaziadas ou que foram 

contaminadas externamente por escorrimentos durante o uso. Esses vapores ou gases podem 

colocar em risco a vida de pessoas ou de animais da redondeza. (EMPRAPA, 2003). 

Recomendações gerais: 

 

 armazenamento em local coberto de maneira a proteger os produtos contra as 

intempéries; 

 construção do depósito deve ser de alvenaria, não inflamável; 

 revestimento do piso com material impermeável, liso e fácil de limpar; 

 inexistência de infiltração de umidade pelas paredes, nem goteiras no telhado; 

 treinamento adequado de funcionários que trabalham nos depósitos, recebimento 

de equipamento individual de proteção, submissão periódica a exames médicos; 

 existência, junto de cada depósito, de chuveiros e de torneiras, para higiene dos 

trabalhadores; 

 presença de um lava olhos voltado para cima. 

 atenção para que as pilhas dos produtos não fiquem em contato direto com o 

chão, nem encostadas na parede; 
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 existência de amplo espaço para movimentação, bem como arejamento entre as 

pilhas; 

 asseguração de se estar situado o mais longe possível de habitações ou locais 

onde se conservem ou se consumam alimentos, bebidas, drogas ou outros 

materiais que possam entrar em contato com pessoas ou animais; 

 conservação separada e independente dos diversos produtos agrícolas; 

 efetuação do controle permanente das datas de validade dos produtos; 

 armazenamento das embalagens para líquido como fecho para cima; 

 cuidado com os tambores ou as embalagens de forma semelhante, pois não 

devem ser colocados verticalmente sobre os outros que se encontram 

horizontalmente ou vice-versa; 

 disponibilidade constante de embalagens vazias, como tambores, para o 

recolhimento de produtos vazados; 

 presenção constrante de um adsorvente como areia, terra, pó de serragem ou 

calcário para adsorsão de líquidos vazados; 

 existência de um estoque de sacos plásticos, para envolver adequadamente 

embalagens rompidas; 

 manutenção, nos grandes depósitos, de um aspirador de pó industrial, com 

elemento filtrante descartável para se aspirarem partículas sólidas ou frações de 

pós vazados; 

 medidas, caso ocorra um acidente que provoque vazamentos, para que os 

produtos vazados não alcancem fontes de água, não atinjam culturas e sejam 

contidos no menor espaço possível.  

 recolhimento dos produtos vazados em recipientes adequados. Se a 

contaminação ambiental for significativa, deve-se avisar as autoridades, bem 

como alertar os moradores vizinhos ao local (EMPRAPA. 2003).
4
 

                                                 
4
 Disponível em: 

<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/BananaJuazeiro/agrotoxicos.htm>. 
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Pequenos depósitos: 

 não reserva de agrotóxicos  ou remédios veterinários dentro de residências ou de 

alojamento de pessoal; 

 não armazenamento de agrotóxicos nos mesmos ambientes onde são guardados 

alimentos, rações ou produtos colhidos; 

 isolamento da área com tela ou parede, se defensivos forem guardados num 

galpão de máquinas, além de trancamento  do local com chave; 

 inexistência estoque de produtos além das quantidades previstas para uso a curto 

prazo, como uma safra agrícola; 

 manutenção de todos os produtos nas embalagens originais. Após remoção 

parcial dos conteúdos, as embalagens devem ser novamente fechadas; 

 recebimento de uma sobrecapa, preferivelmente de plástico transparente, para 

evitar a contaminação do ambiente, no caso de rompimento de embalagens. 

Deve permanecer visível o rótulo do produto; 

 transferência dos produtos para outras embalagens que não possam ser 

confundidas com recipientes para alimentos ou rações, quando houver 

impossibilidade de manutenção na embalagem original, por estar muito 

danificada. Devem ser aplicadas etiquetas que identifiquem o produto, a classe 

toxicológica e as doses a serem usadas para as culturas em vista. (EMPRAPA, 

2003). 
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FOTOGRAFIA 7 – Armazenamento de embalagens de agrotóxicos – Zona 

Agrícola de Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 

 

 

 
  

FOTOGRAFIA 8 – Embalagens Vazias Armazenadas – Zona Agrícola de 

Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 
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FOTOGRAFIA 9 – Armazenamento de embalagens de 

agrotóxicos cheias – Em outra zona agrícola de Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 10 – Armazenamento de embalagens de agrotóxicos vazias. 

Zona Agrícola de Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 
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FOTOGRAFIA 11 – Resíduos Agrícolas - Zona Agrícola de Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 

 

 

 

 
 
FOTOGRAFIA 12 – Resíduos Agrícolas - Zona Agrícola de Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 
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5.21  Dimensão Ambiental 

 

No sistema de destinação final de embalagens de agrotóxicos, a dimensão ambiental 

está relacionada ao uso dos recursos naturais e ao impacto ambiental do produto no seu ciclo 

de vida. O sistema tem por finalidade a preservação e a conservação do meio ambiente, 

considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras. Sendo assim, é muito 

importante que as embalagens vazias de agrotóxicos tenham uma destinação final adequada. 

Desde 2002, com o funcionamento do INPEV, o recolhimento das embalagens vazias 

de agrotóxicos tem sido quantificado pelo instituto em todo território nacional. A TAB. 1 

mostra a evolução da destinação final de embalagens vazias, entre os anos de 2002 e 2014, em 

termos de quantidade. 
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TABELA 1 – Quantidade de embalagens destinada em toneladas 

Ano Quantidade destinada em toneladas 

2002 3.768 

2003 7.855 

2004 13.933 

2005 17.881 

2006 19.634 

2007 21.129 

2008 24.415 

2009 28.771 

2010 31.266 

2011 34.202 

2012 37.379 

2013 40.404 

2014 42.646 

Total 2002-2014 323.284 
Fonte: INPEV, 2014 (Quadro adaptada. Disponível em: 

<http://www.inpev.org.br/Sistemas/Estatisticas/quantidade-

embalagens-vazias-destinadas-desde-2002-dez-2014.pdf >.). 

 

A tabela mostra a evolução da destinação final de embalagens vazias, entre os anos 

de 2012 e 2015, em termos de quantidade. 

 

 

GRÁFICO 1 – Destinação 2012 x 2013 x 2014 x Acumulado 12 Meses 

Fonte: Disponível em: <http://www.inpev.org.br/Sistemas/Estatisticas/apresentacao-

marco-2015.pdf>. 
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De acordo com INPEV, atualmente, o Brasil é referência na logística reversa de 

embalagens vazias de agrotóxicos: 

  94% das embalagens plásticas primárias (aquelas que entram em contato direto com o 

produto) são retiradas do campo e enviadas para a destinação ambientalmente correta;  

 80% do total das embalagens comercializadas são destinados. 

A TAB. 2 apresenta as quantidades no mês de março de 2015 por estado (kg): 

 

          TABELA 2 – Quantidades no mês de março de 2015 

Estado Total Geral 

Mato Grosso 2.509.170 

Paraná 1.259.476 

Rio Grande do Sul 1.182.015 

Goiás 1.180.437 

Bahia 1.071.270 

São Paulo 1.070.153 

Minas Gerais 894.979 

Mato Grosso do Sul 714.694 

Maranhão 249.277 

Piauí 208.109 

Santa Catarina 148.878 

Tocantins 121.040 

Outros 323.767 

TOTAIS 10.933.265 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.inpev.org.br/Sistemas/Estatisticas/apresentacao-

marco-2015.pdf>. 

 

Existem dois tipos de procedimentos: reciclagem ou incineração. Essa diferenciação 

é determinada pelos tipos de materiais e pelo nível de contaminação dos mesmos. Reciclar é 

revalorizar os descartes domésticos e industriais mediante uma série de operações que 

permitem que os materiais sejam reaproveitados como matéria-prima para outros produtos. 

De acordo com o INPEV, 95% das embalagens de agrotóxicos comercializadas no 

Brasil são passíveis de reciclagem, desde que devidamente lavadas (tríplice lavagem). Os 

outros 5% correspondem às embalagens que não utilizam água como veículo de pulverização 

(embalagens flexíveis, embalagens de produtos para tratamento de sementes etc.) e, portanto, 

são entregues contaminadas, armazenadas nos big bags compatíveis. 

Sendo assim, na central de recebimento, as embalagens rígidas passam por uma 

avaliação visual para detectar se elas contêm resíduos de produto ativo. Essas embalagens que 

foram devolvidas sem lavar não podem ser recicladas e são agregadas e enviadas para a 

incineração. 
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As embalagens de plástico são as de maior valor econômico. Essas embalagens são 

prensadas, enfardadas e enviadas para as 10 recicladoras conveniadas ao INPEV. Essas 

empresas estão localizadas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná e produzem mais de 12 diferentes artigos provenientes da reciclagem: 

conduítes corrugados, embalagens para óleo lubrificante, dutos corrugados, luvas para 

emenda, economizadores de concreto, sacos plásticos para lixo hospitalar, tampas para 

embalagens de agrotóxicos etc. Os produtos priorizam o uso industrial e não mantêm contato 

prolongado com as pessoas. 

Segundo José Said Cometti, o primeiro artigo derivado da reciclagem das 

embalagens é o conduíte, 100% reciclado e produzido pela mesma empresa que fabrica sacos 

plásticos para armazenamento de lixo hospitalar. Para substituir o isopor no enchimento de 

lajes usadas na construção civil, o economizador de concreto propicia uma economia de 30% 

de concreto e 50% de aço na construção de lajes, além de oferecer estruturas mais leves. As 

tampas das embalagens de agrotóxicos representam o primeiro produto que retorna para o seu 

uso original por meio da reciclagem. Alguns produtos podem ser visualizados no QUADRO 

abaixo: 

 

QUADRO 5 – Produtos reciclados a partir de embalagens plásticas de agrotóxicos 

Embalagem para Óleo 

Lubrificante

 

Cruzeta de 

Poste

 

Caixa de Bateria 

Automotiva

 

Conduite Corrugado 

 

Caixa para fiação 

elétrica

 

Tampas 

 

Barrica Plástica Duto 

Corrugado

Barrica de 

Papelão
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Fonte: elaborado com dados do INPEV (2008) 

 

Por outro lado, no caso da incineração, as embalagens plásticas jamais devem ser 

queimadas a céu aberto, pois provocam a emissão de gases tóxicos e poluentes, como dioxina 

e furano. Sendo assim, o sistema de incineração das embalagens contaminadas de agrotóxicos 

é executado apenas pelas empresas autorizadas pelo INPEV, sendo estas ambientalmente 

licenciadas por órgãos ambientais competentes. As incineradoras transformam as embalagens 

contaminadas em cinzas inertes e gases de natureza conhecida e ambientalmente aceitável 

(MINAMI; PASQUALETTO; LEITE, 2015).  

De acordo com a legislação vigente, o agricultor tem prazo de até um ano, a contar 

da data de aquisição do agrotóxico, para fazer a devolução das embalagens vazias ao 

estabelecimento que efetuou a venda ou a uma unidade de recebimento indicada pelo 

vendedor, desde que essa opção seja vantajosa para o agricultor (MINAMI; 

PASQUALETTO; LEITE, 2015). 

A Logística Reversa adotada pelo INPEV tem a finalidade de recolher as embalagens 

vazias de agrotóxicos para o seu descarte ambientalmente correto, como forma de contribuir 

para reduzir os impactos ambientais causados por esses produtos no campo. Ressalta-se que 

os artefatos reciclados são vendáveis e rentáveis, além de pouparem matéria-prima virgem e 

reduzir o consumo de energia. Esse processo ainda transforma produtos de vida curta 

(embalagens) em produtos de vida longa. Dessa forma, o sistema contribui para a conservação 

do meio ambiente. 

Sendo assim, ao tratar da dimensão ambiental, nota-se a importância da discussão 

política que se coloca, relativa à responsabilização dos produtos no pós-consumo, bem como à 

incorporação do custo ambiental no valor de comercialização do produto final. 

O sistema brasileiro de destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos tem 

outras dimensões – social, econômica, política e cultural –, que são independentes; no entanto, 

se relacionam. 
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Ao produzir campanhas educativas para realização da tríplice lavagem e da 

devolução das embalagens vazias, o INPEV e o Governo investem também nas dimensões 

social e política da sua sustentabilidade, porque, quanto mais indivíduos e organizações se 

apropriam do conhecimento técnico e se conscientizam da importância da sua efetiva 

participação no sistema, maior é a possibilidade de que venham a difundi-los para os 

agricultores. 

A dimensão econômica, por conseguinte, apresenta indicadores de sustentabilidade 

cultural, já que os gastos com incineração e as receitas com a reciclagem das embalagens 

dependem da eficiência da tríplice lavagem realizada pelos agricultores, antes da devolução. 

Nesse processo, depreendem-se, também, as políticas voltadas para o incentivo à 

reciclagem, tomando os produtos mais competitivos no mercado. A dimensão social, ao 

buscar a igualdade no acesso às unidades de recebimento, depende de outros fatores, como o 

esforço político dos órgãos públicos de fazer cumprir a lei e determinar que os fabricantes 

também recolham as embalagens nos locais de comercialização dos agrotóxicos. 

 

5.21.1  Pesquisa de Campo 

 

O município de Igarapé está localizado na zona da mata mineira que se insere no 

bioma Mata Atlântica e tem sua economia concentrada na agricultura familiar e na pecuária.  

Estende-se por 110,3 km² no território do município. Vizinho dos municípios de São Joaquim 

de Bicas, Brumadinho e Juatuba, Igarapé se situa a 16 km a Sul-Oeste de Betim. 

O município de Mario Campos está situado no estado de Minas Gerais e se localiza-a 

38 km de Belo Horizonte. 

Tendo em vista que vários desequilíbrios ambientais estão ligados ao uso intensivo 

de agrotóxicos, bem como à contaminação de recursos hídricos, de pessoas e de animais. O 

objetivo dessa pesquisa foi produzir informações acerca da percepção ambiental dos 

agricultores sobre o uso de agrotóxicos, com intuito de descrever a situação de toxicidade e de 

contaminação ambiental a que a população de Igarapé está sujeita. 

  

5.22  Materiais e Métodos 

 

 A pesquisa de campo foi realizada no período que compreende os meses de junho a 

novembro de 2015 e foi composta por uma amostra representativa de 29 produtores rurais, 

selecionados aleatoriamente. Foram coletados dados primários por meio de entrevistas que 
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foram gravadas. As perguntas abordaram questões de consciência de toxidade, de formas de 

proteção que o agricultor utiliza, de disposição final das embalagens, de transporte das 

embalagens de agrotóxicos, de riscos à saúde e ao meio ambiente. 

Os questionários abordaram questões sobre os tipos de culturas praticadas, a 

consciência de toxidade, as formas de proteção que o agricultor utiliza na disposição final das 

embalagens, os riscos à saúde e ao meio ambiente e a intoxicação associada ao uso. Também 

alguns dados foram coletados junto à Secretária do Meio Ambiente de Mario Campos e à 

EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural –, no município de Igarapé, 

por meio de entrevistas com representantes de cada instituição. 

Para a análise das condições ambientais das propriedades rurais, foram feitos estudos 

de campo e fotodocumentação com câmera digital de 9 megapixels. Além disso, os dados 

foram processados e tabulados em planilhas Excel, que geraram tabelas e gráficos que foram 

devidamente analisados e comparados. 

 

5.23  Resultados e Discussão 

 

Os dados dos questionários da pesquisa demonstram que 79,3% dos entrevistados 

consideram que os agrotóxicos são venenos e 20,7%, remédio. Entretanto, cerca de 96,6% do 

total dos entrevistados atestam que o agrotóxico é muito importante para a agricultura para 

matar as pragas e evitar doenças que aparecem nas culturas. Com base nisso, não acreditam 

que possam desenvolver a produção agrícola sem a aplicação, pois as pragas dos vizinhos irão 

invadir suas plantações, e justificam dizendo que todos usam e acabam sendo obrigados a 

usar. Ressaltaram-que não conseguem colher nada sem agrotóxico, e apenas 3,4% apontaram 

os meios alternativos que a agroecologia propõe para evitar as doenças que atacam as 

plantações sem danificar a saúde e os recursos naturais. No entanto, também evidenciaram 

que o produto não fica vistoso e que, portanto, acabam não conseguindo vende-lo. 

Como pode ser visualizado no GRÁF. 2 abaixo, cerca de 6,9% afirmaram não usar 

qualquer tipo de roupas de proteção no manuseio das substâncias químicas, pois justificaram 

que aplicam poucas vezes. Outros 93,3% disseram que usam apenas máscaras e/ou luvas para 

evitar o cheiro forte e irritante do produto para os olhos, a narina e o contato direto da 

substância com as mãos. Não foi encontrado nenhum entrevistado que usa proteção completa.  
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         GRÁFICO 2 – Utilização de EPI 

  

Constatou-se que a destinação final das embalagens dos agrotóxicos é um problema 

gravíssimo que precisa ser urgentemente saneado, como pode ser visualizado na fotografia 

abaixo. No entanto, verificou-se a dificuldade de destinação final de outros resíduos rurais, 

pois não há coleta. Assim, geralmente, os produtores incineram, e, caso chova, os resíduos 

serão transportados pela ação das águas ou das irrigações por meio do escoamento superficial 

e atingirão rios, lagos, córregos, açudes, entre outros.  

 

 

FOTOGRAFIA 13 – Resíduos Agrícolas - Zona Agrícola de Igarapé, MG 

Fonte: Eunice França de Oliveira. 

Data: 9 nov. 2015 

 

De acordo com a legislação, é permitido que o comerciante receba, no seu 

estabelecimento, em um posto ou em um centro de recebimento licenciados, as embalagens. 

Ressalta-se, no entanto, que muitos não observam que o texto legal só permite o 

credenciamento quando o acesso não dificulta a devolução das embalagens pelo usuário. É o 

que não ocorre em Mário Campos: o posto de recebimento é em São Joaquim de Bicas. 
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 De acordo com a Secretária de Meio Ambiente do município de Mário Campos, 

Minas Gerais, há relatos de que se precisa urgentemente criar um posto de recolhimento de 

embalagens de agrotóxicos e sobretudo criar projetos ambientais em parceria com 

organizações populares, como de educação ambiental das famílias do campo, de coleta de 

embalagens de agrotóxicos, de recuperação das áreas degradadas e de conservação dos 

recursos naturais. Além disso, é de extrema necessidade que se proponha aos órgãos 

competentes maior fiscalização do uso irregular de agrotóxicos no município, pois isso irá 

facilitar a destinação adequada das embalagens de agrotóxicos. Atualmente, os produtores 

agrícolas transportam em seus carros de passeio as embalagens vazias de agrotóxicos pois, 

segundo eles, transportam poucas embalagens, não sinalizam que estão transportando resíduos 

perigosos. Além disso, de acordo com a visita técnica, verificou-se que não há tanques ao lado 

dos lugares de armazenamentos de agrotóxicos para efetuarem a tríplice lavagem das 

embalagens.  

Tendo em vista a pesquisa de campo, é necessário reforçar a orientação ao agricultor 

sobre procedimentos do manuseio do produto e da tríplice lavagem. Além disso, deve-se 

incentivar a utilização de embalagens que possam ser recicladas; instaurar políticas públicas e 

orientação técnica para fomentar a agricultura orgânica e utilizar menos agrotóxicos; e 

aumentar a fiscalização. E, por fim, é igualmente importante criar indicadores e mecanismos 

para que a população possa avaliar a efetividade do sistema de recolhimento e a destinação 

final de embalagens de agrotóxicos de fácil acesso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O direito fundamental ao meio ambiente se encontra intimamente associado com as 

demais garantias constitucionais. As disposições finais de embalagens vazias de agrotóxicos 

inadequadas integram verdadeiros problemas ambientais: desde as civilizações antigas os 

resíduos são motivos de preocupação. A utilização de agrotóxicos, além de causar 

contaminação ambiental, é questão de saúde pública e traz consigo o problema da destinação 

das suas embalagens. Os problemas se agravam à medida que a produção em massa 

proporciona o aumento da quantidade de embalagens de agrotóxicos e as consequências 

negativas ao meio ambiente. Sendo assim, a natureza não consegue absorver os produtos que 

são descartados pelo homem, gerando um impacto ambiental para os presentes e as futuras 

gerações. 

A sustentabilidade ambiental surge como forma de manutenção da própria vida em 

sentido amplo, sendo necessário que sejam atendidas as necessidades das presentes, sem 

comprometer a possibilidade de as futuras gerações atenderem suas próprias necessidades. A 

gestão ambiental responsável significa sustentabilidade, preservação do meio ambiente, 

destinação ambientalmente adequada e a possibilidade de reciclagem, que é um caminho para 

mitigar os impactos ambientais da disposição das embalagens.  

Nessa perspectiva, a Lei 9.974/2000 é o principal instrumento para a efetivação da 

destinação adequada das embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil; no entanto, verificou-se 

que a maior parte dos agricultores não faz a tríplice lavagem das embalagens vazias de 

agrotóxicos, por desconhecimento desse processo. Entende-se, portanto, que a efetivação da 

tríplice lavagem seja uma questão de informação e difusão da prática. 

Em real verdade, a preocupação com os resíduos não se restringe à realidade 

brasileira, a responsabilização ao fabricante pela destinação final do produto no pós-consumo 

é um consenso na legislação de vários países. Verifica-se, portanto, que, ao longo dos anos, a 

abordagem do assunto vem sendo bastante difundida, para reaproveitamento máximo dos 

resíduos e minimização da disposição final.  

A Logística Reversa é uma ferramenta que pode auxiliar o Desenvolvimento 

Sustentável. O retorno do produto ou parte dele ao setor produtivo evita o aproveitamento de 

matérias-primas e o perigo de contaminação. Além disso, gera novos empregos, ao criar 

canais de distribuição reversos, no ponto de vista social, e economicamente possibilita a 
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reciclagem e a comercialização desses novos produtos. É um instrumento viável para a 

sustentabilidade. Apesar de o INPEV utilizar a logística reversa, ainda não atende as 

premissas do Desenvolvimento Sustentável  nos Municípios pesquisados. 

Assim, constatou-se que os fabricantes não recolhem as embalagens nos 

estabelecimentos comerciais, de acordo com o Decreto 4.074/2002. O recolhimento feito 

apenas nas centrais de recebimento dificulta a entrega pelo agricultor, que deve se deslocar até 

um posto ou central credenciada, como é o caso do Município de Mario Campos, no qual os 

agricultores entregam no Município de São Joaquim de Bicas. 

Ocorre que os revendedores devem ser credenciados a uma unidade de recebimento e 

arcar com os custos do transporte das embalagens recebidas até a central, para receber no seu 

estabelecimento comercial as embalagens tríplice-lavadas dos agricultores. A orientação é de 

que o fabricante arque com as despesas que são de responsabilidade legal, e não os 

comerciantes e os agricultores. 

No Estado de Minas Gerais, o panorama dos Municípios melhorou com o Sistema 

Campo Limpo e tem sido um grande exemplo do que a indústria e os demais elos da cadeia 

agrícola podem fazer em benefício da humanidade. Apesar dos avanços, notou-se que não há 

uma fiscalização intensificada pelos órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização das 

atividades que lidam com embalagens vazias de agrotóxicos.  

Esta pesquisa encontrou alguns entraves, tais como: análise e divulgação dos dados 

feitas somente pelo INPEV; omissão por parte dos produtores agrícolas em admitir algumas 

dificuldades, com receio de fiscalização; falta de divulgação atualizada sobre o mercado das 

embalagens vazias de agrotóxicos.  

Estabelecido isso, observa-se, pelo quadro apresentado da disposição final de 

resíduos, que o direito ao meio ambiente é garantido no campo normativo; porém, na prática, 

não é completamente eficaz.  Uma alternativa seria aumento da fiscalização ambiental, pois, 

em relação à promoção da educação ambiental, o INPEV tem feito várias campanhas de 

conscientização, com o objetivo de minimizar a disposição inadequada das embalagens de 

agrotóxicos.  

Sendo assim, a pesquisa possibilitou identificar questões importantes sobre a 

disposição final das embalagens de agrotóxicos: apesar de os dados do INPEV demonstrarem 

um alto índice de retorno das embalagens, eles não correspondem à realidade de alguns 

municípios. Assim, ainda temos que avançar e, por fim, promover a qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerações, tendo como modelo a sustentabilidade ambiental e evitando 

degradar o meio ambiente com a produção de resíduos sólidos de maneira descontrolada. 
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ANEXO - QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO 
  SIM NÃO 

Você faz a tríplice lavagem das embalagens vazias (quando são laváveis)?     

Você sabe o que é tríplice lavagem?     

Existe um controle dos agricultores que fazem a devolução junto à 

instituição?     

Você tem algum armazém para guardar embalagens vazias?     

Você acha que na zona rural do município  existe uma conscientização 

maior por parte dos agricultores, em relação aos cuidados que devem ter 

no uso e destinação dos agrotóxicos?     

Você tem algum armazém para guardar embalagens vazias?     

Você devolve as embalagens vazias nos pontos de devolução?     

Você lava os EPI‟s separados das roupas comuns?     

A loja que você compra os agrotóxicos recolhe as embalagens vazias?     

Os EPI‟s são guardados separados das roupas comuns?     

Você usa agrotóxicos para o controle de pragas nas suas plantações?     

Você sabe diferenciar com relação à classificação toxicológica, ou seja, 

quando o agrotóxico é extremamente tóxico, altamente tóxico, 

medianamente tóxico e pouco tóxico?     

Você lê o rotulo, a bula e o receituário agronômico antes da aplicação do 

agrotóxico?     

Quando você esta aplicando ou preparando a calda do agrotóxico, você 

afasta as crianças, animais e pessoas estranhas do ambiente?     

Os agrotóxicos são seguros para a saúde das pessoas?     

Os agrotóxicos são perigosos ao meio ambiente?     

Tem sido feita  coleta das embalagens vazias de agrotóxicos pelos órgãos 

responsáveis ?     

 Você tem conhecimento sobre a lei do descarte das embalagens de 

agrotóxicos?     

 Você tem conhecimento sobre o endereço da unidade de recebimento das 

embalagens de agrotóxicos ?     

Você faz uso de algum tipo de agrotóxico em suas lavouras: (Herbicidas, 

Fungicidas, Inseticidas e Acaricidas)?     

Você tem assessoria de algum técnico ou agrônomo?     

O vendedor informou o local onde as embalagens deverão devolvidas?     

Você conhece os riscos do contato com este produto?     

Você tem um lugar próprio para a armazenagem?     

Este local é trancado e fora do alcance de crianças e pessoas não 

habilitadas?     

Você conhece os procedimentos para a armazenagem do produto?     

O local de armazenagem dos produtos possui EPI, extintor e torneira com 

água limpa?     
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O piso deste local é impermeável?     

Você tem um local exclusivo para produto tóxico e equipamento de 

aplicação?     

Há alguma placa neste local indicando veneno?     

Os produtos são separados por classes (Herbicida, Fungicida, Inseticida e 

Acaricida)?     

Você conhece a sequência que os EPI‟s devem ser vestidos e retirados?     

Você lava os EPI‟s separados das roupas comuns?     

Conhece algum procedimento de segurança para esse transporte?     

      

QUESTÕES ABERTAS 
      

Quais os principais tipos de embalagens recolhidas?     

Você usa equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para 

a utilização dos agrotóxicos como (macacão, botas, chapéu ou boné árabe, 

luvas, mascaras e óculos) na aplicação dos agrotóxicos na sua lavoura? 

Por quê?     

Após o manuseio com agrotóxico, o que você faz com as roupas? Troca e 

coloca junto com as demais que estão sujas para serem lavadas? Ou dá a 

elas uma atenção individual?     

Você sempre coloca a dosagem de agrotóxico recomenda? Ou com o 

intuito de acelerar o processo coloca sempre a mais (super dosagens)?     

Após a retirada do agrotóxico da embalagem, o que você faz com a 

mesma? Joga fora, ou toma os devidos cuidados? Quais?     

Existem postos de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos em 

seu município? Fica perto de sua residência?     

Por que a agricultura necessita dos agrotóxicos  ?     

O que são os agrotóxicos, venenos ou remedios ?     

Qual a destinação final dada pelos agricultores às embalagens vazias de 

agrotóxicos?     

Qual a principal cultura em sua propriedade?     

Quando é você quem transporta, o produto é levado aonde?     

Quem transportou este produto até sua casa ou local de armazenagem?     

Por quanto tempo estes produtos ficam armazenados?     

Os produtos ficam em que local?      

Qual EPI‟s você usa durante o preparo da calda e a aplicação do produto?     

Em que local você guarda os respiradores?     

Como é feito o transporte?     

O que eles exigem na hora da devolução das embalagens?     

Como ficam armazenadas?     

Para onde os resíduos da lavagem vão?     

Você sabe o que a contaminação dos lençóis de água pode causar?     

 


