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RESUMO 

 

Um dos grandes problemas encontrados com descartes inapropriados de lixos no Brasil é o destino 
final das embalagens usadas de agrotóxicos, que são considerados perigosos, oferecendo grande 
risco ambiental e também para a saúde humana. Este trabalho tem como finalidade mostrar como 
funciona a logística empresarial, sua atuação desde a matéria prima ate o destino final mostrando 
suas fases, como armazenamento, transporte e embalagens, com foco nos agrotóxicos, para que 
possamos entender um pouco mais da logística reversa, principalmente de pós-consumo, pois é 
através dessa que iremos solucionar os problemas do descarte das embalagens usadas e 
contaminadas. No Brasil, como em outros países,fica destinada ao  fabricante a responsabilidade por 
seu produto pós-consumido, com isso o resíduo solido deve ser coletado e transportado até seu 
destino final, única e exclusivamente pelo fabricante, para que esse descarte seja feito de maneira 
adequada, criou-se no Brasil em 2002 o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 
(Inpev) de agrotóxicos sob responsabilidade dos fabricantes(INPEV) O Inpev usa do princípio da 
Logística Reversa, que planeja, opera e controla o fluxo e as informações correspondentes ao retorno 
das embalagens ao ciclo dos negócios, ao ciclo produtivo ou descarte correto, por meio da 
reciclagem ou incineração. A logística reversa tem-se mostrado uma oportunidade, não só para a 
adequação do descarte dessas embalagens contaminadas, mas também em questão social e 
sustentável, pois grande parte das coletas, são recicladas, se tornando matéria prima para fabricação 
de novos produtos, com isso gerando emprego diretos e indiretos e também baixo custo dos produtos 
que fabricados com esse material reciclado  
 
Palavras-chave: Logística Reversa; Embalagens de agrotóxicos; Reciclagem. 

 

ABSTRACT 

 

One of the major problems encountered with inappropriate waste disposal in Brazil is the final 
destination of the used agrochemical packaging, which is considered hazardous, offering great 
environmental risks and also for human health. This work aims to show how business logistics work, 
from the raw material to the final destination showing its phases, such as storage, transportation and 
packaging, with a focus on agrochemicals, so that we can understand a bit more about reverse 
logistics, especially because it is through this that we will solve the problems of disposal of used and 
contaminated packaging. In Brazil, as in other countries, the responsibility for its post-consumer 
product is destined to the manufacturer, so the solid residue must be collected and transported to its 
final destination, exclusively and exclusively by the manufacturer. In order to properly dispose of this 
waste, the National Institute for the Processing of Empty Packaging (Inpev) of agrochemicals was 
created in Brazil in 2002, under the responsibility of the manufacturers. Inpev uses the principle of 
Reverse Logistics, which plans, operates and controls the flow and information corresponding to the 
return of the packaging to the business cycle, to the production cycle or correct disposal, through 
recycling or incineration. has been shown to be an opportunity, not only for the adequacy of disposal 
of these contaminated packaging, but also in a social and sustainable issue, since most of the 
collections are recycled, becoming raw material for the production of new products, thereby generating 
direct and indirect employment and also low cost of products that manufactured with this recycled 
material  
 
Keywords: Reverse Logistics; Agrochemical packaging; Recycling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da modernização na agricultura, nos deparamos nos dias de 

hoje com um grande problema, a poluição e contaminação causadas pelo descarte 

inapropriado das embalagens usadas de agrotóxicos, que são moléculas 

sintetizadas, utilizadas para afetar determinadas reações bioquímicas de insetos, 

micro-organismos, animais e plantas que se quer controlar ou eliminar numa cultura 

agrícola (SPADOTTO et al., 2004). O Brasil se habituou à utilização de agrotóxicos 

como condição indispensável à produtividade agrícola.  

Os agrotóxicos oferecem riscos de intoxicações humanas, contaminação 

ambiental e geração de resíduos sólidos com o descarte errado de suas 

embalagens. Esse trabalho tem como objetivo mostrar como vem sendo feito, de 

maneira correta, o descarte desses resíduos sólidos, mostrarem a importância das 

leis que obrigam os fabricantes a oferecerem aos clientes suporte para o descarte 

correto desses restos do pós-uso. Além disso, problemas ambientais extremamente 

graves devem ser levados em conta, principalmente quanto à sua composição, 

periculosidade e, no caso dos resíduos sólidos, também a produção de percolados 

potencialmente tóxicos (CEMPRE, 2000). 

As embalagens de agrotóxicos vazias se enquadram como resíduos sólidos 

perigosos por seu potencial de toxicidade e contaminação.  

Os resíduos de embalagens de agrotóxicos utilizadas caracterizam-se a essa 

periculosidade, pois após o uso, sempre ficam restos dos produtos. Grazzi e Secco 

(2002) afirmam que as embalagens podem causar contaminações, assim como os 

agrotóxicos, pois muitas vezes os materiais usados na fabricação dessas 

embalagens não se decompõem e ficam soltos na natureza gerando enormes tipos 

de prejuízos ao meio ambiente e aos seres vivos. 

O problema que envolve as embalagens de agrotóxicos encontra-se na 

disposição pós-uso, principalmente pela produção de substancias potencialmente 

tóxica. Isso ocorre porque os resíduos químicos tóxicos presentes nessas 

embalagens, quando abandonados no ambiente ou descartados em aterros e lixões, 

sob ação da chuva podem migrar para águas superficiais e subterrâneas, 

contaminando o solo e lençóis freáticos (CEMPRE, 2000). 

Em nosso País, quase sempre por falta de orientação técnica, os agricultores, a 

grande maioria sem qualificação profissional descarta em locais impróprios as 
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embalagens de agrotóxicos usadas. Algumas são deixadas às margens dos 

mananciais de água. Outras vezes essas embalagens são queimadas a céu aberto, 

emitindo assim poluentes tóxicos na atmosfera; ou são simplesmente esquecidas 

nas lavouras, criando com isso a proliferação de vetores e animais peçonhentos, 

bem como acarretando o desconforto estético à área (SOARES; FREITAS; 

COUTINHO, 2004). 

Observam-se muitos agricultores, principalmente os pequenos, usarem essas 

embalagens como forma de armazenamento de outros tipos de insumos, em muitos 

casos, onde não existe água encanada, são usadas como recipientes da água 

usada para consumo humano, de alimentos e também viram utensílios domésticos. 

Para Machado Neto (1991), a contaminação do homem por agrotóxicos pela 

exposição ambiental ocorre, principalmente, por meio dos alimentos contaminados 

ingeridos e na água bebida. 

Barreira e Philippi (2002) relatam que, no ano de 1999, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgou dados de uma pesquisa sobre o 

destino das embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil, realizada pela Associação 

Nacional de Defesa Vegetal (Andev). Nessa pesquisa identifica-se que 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, abandonadas no campo. 

Pensando em amenizar o impacto ambiental causado pelo descarte final e 

incorreto das embalagens, o Governo elaborou uma legislação específica para o 

assunto. Assim, no dia 6 de junho de 2000, promulgou-se a Lei nº 9.974, que alterou 

a Lei de Agrotóxicos, permitindo e oferecendo um melhor controle sobre essas 

embalagens(Brasil,2000). 

O Inpev é uma organização que trata da questão das embalagens vazias, que 

foi criada pelos fabricantes de agrotóxicos no Brasil de forma autônoma, com uma 

estrutura especializada, exclusivo sobre o processamento de embalagens que, após 

coletadas da maneira correta, serão recicladas ou incineradas. 

Será mostrado a maneira usada pelas indústrias fabricantes de agrotóxicos e 

pelo governo, para tentar solucionar esse problema, é o uso da logística reversa, 

que trabalha dando um fim adequado aos produtos de pós venda e pós uso, com 
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isso os produtores armazenam de maneira adequada as embalagens usadas de 

agrotóxicos, e as empresas fabricantes são responsável pela captação dessas, 

levado até um local apropriado, onde serão incineradas ou recicladas, dependendo 

do tipo de embalagem e do tipo de produto.  

Um grande problema que se percebe nos dias de hoje, são a grande 

quantidade de lixo sendo descartados de qualquer jeito, agredindo demais a 

natureza, e o mais preocupante são as embalagens vazia de agrotóxicos, que alem 

do produto utilizado em sua fabricação, também existe dentro delas resíduos de 

produtos que se descartados de qualquer jeito podem contaminar solo, rios, 

nascentes, etc., causando um dano maior ainda ao meio ambiente. Pensando nisso 

as empresas vem investindo em pesquisas em uma área chamada Logística 

Reversa, onde recolhe o material já usado para dar a ele um fim menos agressivo, 

seja reciclagem ou incineração. Como funciona no Brasil a Logística Reversa de 

embalagens agrotóxicas?    

A elaboração desse trabalho éde grande importância para uma ampliação dos 

conhecimentos obtidos dentro da sala de aula, já que o assunto foi tratado de 

maneira geral, criando com isso o interesse de saber mais a fundo como funciona e 

como se aplica no dia-a-dia a Logística Reversa de embalagens agrotóxicas, já que 

os destinos desses resíduos em especial se tornam um grande problema ambiental.  

Este trabalho mostra os problemas ambientais causados pelo descarte de 

maneira incorreta de embalagens de agrotóxicos usadas, que ficam contaminadas 

pelos resíduos do produto, mostra também a busca das empresas por meios de 

diminuir o descarte desse material, dando a ele um fim menos agressivo a natureza, 

usando como principal caminho para isso a logística reversa. Mostrar de maneira 

geral o que é Logística Reversa, para melhor compreender o emprego da mesma na 

coleta e destino final dos descartes das embalagens dos agrotóxicos.   

Para tanto realizou-se uma pesquisas bibliográficas por meio de livros e 

artigos coletados através de sites e livros. 

 

2 LOGISTICA EMPRESARIAL  
 

O termo Logística vem sendo usado há muito tempo, mas hoje em dia 

agregou novos significados, que tem a idéia de otimização global como um todo. A 

proposta mais aceita é a de Daskin (1985, p. 384) “planejamento e operação de 
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sistemas físicos, de gerenciamento e de informação necessários para permitir que 

insumos vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica”. Os 

processos logísticos são muito importantes para qualquer tipo de empresa, pois 

quando introduzidos de forma correta, geram redução de custos, melhoria de 

qualidade, maior velocidade de produção é consequentemente maior 

competitividade.  

Devemos entender logística não somente com o transporte dos produtos, mas 

sim desde a matéria prima, passando pela produção e pelo armazenamento dentro 

da empresa, até chegar ao destino final, segundo Caixeta Filho (2011, p. 108) “pode-

se afirmar que a questão básica da logística é o gerenciamento de um conflito de 

custos das diversas atividades que compõem a gestão logística”. Podemos entender 

então que o gestor logístico deve analisar vários fatores, alguns com baixos custos, 

outros com custos mais elevados, chegando a um resultado que gere mais 

economia, por exemplo, na hora de escolher o meio de transporte ele deve fazer 

uma analise dos custos e equilibrar esses valores, tornando assim o processo mais 

econômico,para melhor entendermos  vamos usar como exemplo a escolha do tipo 

de transporte, entre as 3 opções mais usadas, aéreo, ferroviário e rodoviário, 

pensando no custo gerado por cada transporte, o mais caro seria o aéreo, porem o 

mais rápido e que gera menor custo de estocagem, já o ferroviário serio o mais 

econômico, porem o mais demorado, levando assim os custos de estocagem ficarem 

mais alto, um dos mais usados é o rodoviário, pois equilibra todos os custos. Isso 

mostra que o setor logístico dentro de uma empresa tem uma serie de “problemas” 

que devem ser muito bem analisados e resolvidos da melhor maneira, para que gere 

um baixo custo. 

 

 

2.1 O Processo de Armazenagem 
 

A armazenagem dos produtos envolve a administração dos espaços 

necessários para que os materiais sejam mantidos estocados na própria fábrica ou 

em armazéns terceirizados. Essa atividade é muito importante, já que, muitas vezes, 

diminui a distância entre vendedor e comprador, além de abranger diversos 

processos como: localização, dimensionamento, recursos materiais e patrimoniais 

(arranjo físico, equipamentos etc.), pessoal especializado, recuperação e controle de 
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estoque, embalagens, manuseio de materiais, fracionamento e consolidação de 

cargas e a necessidade de recursos financeiros e humanos (GUARNIERI, 2006). 

Moura (1997) define a armazenagem como sendo a denominação genérica e 

ampla, que compreende todas as atividades de um ponto destinado à guarda 

temporária e à distribuição de materiais (depósitos, centros de distribuição etc.). Já a 

estocagem é definida como sendo uma das atividades do fluxo de materiais no 

armazém e ponto destinado à locação estática dos materiais. Em um armazém, 

pode haver vários pontos de estocagem. 

A armazenagem possui quatro atividades básicas: recebimento, estocagem, 

administração de pedidos e expedição (ARBACHE et.,al., 2004). 

Dias (1993) afirma que a eficiência de um sistema de armazenagem está 

sujeita à escolha do almoxarifado, que deve estar relacionado com a natureza do 

material movimentado e armazenado. Para o autor, a natureza do produto deve ser 

o principal fator para escolha do local onde será armazenado o produto, pois existem 

variáveis que podem afetar a qualidade do mesmo, como a temperatura, umidade, 

etc. Deve também ser levado em consideração o espaço físico, para que seja 

organizado de maneira que facilite a entrada e saída do estoque e também que não 

gere danos, nem no produto nem nas embalagens. 

 

2.2 Embalagens 

 

Todo produto quando sai da fabrica deve estar acondicionado em algum tipo 

de embalagem, essa serve para proteger, identificar entre outros benefícios ao 

produto, esse trabalho tem como foco as embalagens de agrotóxicos, a principal 

importância delas é proteger e manter os ativos dos agrotóxicos o mais seguro 

possível para evitar contaminação, tanto ambiental quanto contato de maneira 

errada e perigoso ao ser humano. Segundo o Decreto 4.074, 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. (BRASIL, 2002). 

Todas embalagens seguem algumas normas, essas dependem do tipo de 

produto que serão embalados por elas, uma das mais exigentes normas são das 

embalagens de produtos agrotóxicos, já que este, se mal embalado pode causar 

sérios danos, essas embalagens devem ser aprovadas pela autoridade pública 
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quando da concessão do registro, e para isso, segundo o artigo 6º da Lei acima 

citada, devem preencher alguns requisitos legais para serem aprovadas. São eles: 

o projeto da embalagem deve ser de modo a impedir qualquer 

vazamento, evaporação, perda ou alteração do conteúdo do produto; 

Os materiais com os quais são produzidas devem ser imunes ao agrotóxico que 

protegerão ou de, em combinação com o produto, produzirem misturas perigosas 

ou nocivas ao meio ambiente, à agricultura e à saúde humana; 
 
Devem ser suficientemente resistentes; devem ser providas de lacre e 

de tampa de segurança que denunciem a sua primeira abertura; 

Devem ter, em destaque, a advertência de que não podem ser 

reutilizadas.(BRAIL,2002). 

Segundo a Norma 14935 (ABNT, 2003, p. 02), os tipos de embalagens 

de agrotóxico são classificados como: “Embalagem primária: são as 

embalagens rígidas ou flexíveis que tem contato direto com as formulações 

de agrotóxicos e por isso existem legislações e normas específicas para sua 

destinação.” 

“Embalagem secundária: são as embalagens rígidas ou flexíveis que 

armazenam as embalagens primárias, ou seja, não tem contato direto com os 

ativos de agrotóxicos, com isso são consideradas embalagens não 

contaminados e não perigosas [...]”.(ABNT, 2003, p. 05). 

“Embalagem rígida: são confeccionadas com material rígido entre elas 

estão as embalagens metálicas, plásticas, de vidro, fibrolatas, de fibra 

aglomerada ou de outro material rígido” (ABNT, 2003, p. 05). 

“Embalagem flexível: são os sacos ou saquinhos plásticos, de papel, 

metalizados, mistos ou de outro material flexível; montáveis como as caixas 

de papelão e os cartuchos de cartolina; embalagens termomoldáveis” (ABNT, 

2003, p. 05). 

 

3 LOGISTICA REVERSA 

 

Segundo Guarnieri (2011) a logística reversa é a área da logística empresarial 

que planeja, opera e controla o fluxo e informações logísticas correspondentes, do 

retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
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produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de 

diversas naturezas: econômicos, legal, logístico, de imagem corporativa, entre 

outros. A logística reversa, também chamada de logística de fluxos de retorno tem 

por base retornar todos os resíduos tóxicos e não tóxicos que tem sobra em 

determinado processo, desde restos de matéria prima ate embalagens vazias. 

Podendo receber vários tratamentos, como reciclagem, reuso ou incineração, 

quando não tem um destino mais apropriado. Dessa forma a logística reversa ajuda 

a agregar valores econômicos e ambientais, pois os materiais que contaminariam o 

meio ambiente acabam tendo um destino correto.  

A logística reversa tem sido um grande ápice das empresas na atualidade, 

pois oferecem ao consumidor final uma solução para o descarte do bem pós- 

consumo ou pós-uso, e também o reuso ou reciclagem de alguns materiais tornam 

alguns produtos com valor bem mais baixo, com isso as empresas que utilizam esse 

tipo de serviço tem ganhado destaque e gosto dos consumidores, ficando a frente 

das concorrentes. Este é um dos fatores que contribuiu para a criação da logística 

reversa. A reciclagem diminui o custo final dos produtos, cria um grande numero de 

empregos indiretos, pois é preciso uma grande quantidade de mão de obra para 

tornar o descarte pronto para se tornar matéria prima de um novo produto. Outro 

ponto importante e de grande impacto, é dar um final adequado e dentro da lei de 

embalagens contaminadas de pós-consumo de produtos agrotóxicos, que causam 

um grande risco de poluição e intoxicação. 

Alguns autores destacam a necessidade de se recuperar o valor dos bens, 

produtos ou resíduos, visto ser esta a motivação para a comercialização dos 

mesmos. Vejamos: 

 

Logística Reversa é o processo de planejamento, implementação e 
controle do fluxo eficiente e de baixo custo de matérias primas, estoque 
em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o 
ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de 
recuperação de valor ou descarte apropriado para coleta e tratamento de 
lixo. (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999, p. 17). 
 

O conceito de Logística Reversa apresentado por Leite (2003, p. 16-17) 

mostra com bastante clareza a inserção da questão ambiental e de outras 

dimensões, fundamentais para o Desenvolvimento Sustentável: 

 

Área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-
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vendas e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por 
meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de 
diversas naturezas: econômica, ecológica, legal, logístico, de imagem 
corporativa, entre outros. 

 

 

O conceito de Logística Reversa tem sido modificado nas últimas décadas.  

Era visto apenas como Logística ou seja uma distribuição dos produtos ate chegar 

no consumidor final, hoje passou a ganhar importância e a se fazer presente com 

mais responsabilidade em todas as atividades relacionadas aos retornos de 

produtos. Isso acontece, pois o consumidor passou a ser mais exigente, quanto à 

necessidade de produtos ecologicamente corretos e de exigências legais frente à 

preservação dos recursos naturais. 

O retorno de produtos no pós-consumo ao fabricante é regido pela Logística 

Reversa (LR). Leite define Logística Reversa como: 

 
A 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 dos negócios ou ao ciclo produtivo, por 
meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de 
diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 
corporativa, entre outros. (LEITE, 2003, p. 17). 

 

Para a logística reversa, Lacerda (2002) apresenta seis elementos 

considerados para ele como fatores críticos para o sucesso. 

Bons controles de entradas: Consiste na identificação do estado do material a 

serem retornados e na decisão se o material pode ser recondicionado, reciclado ou 

descartado.(LACERDA,2002) 

Processos padronizados e mapeados: O processo de Logística Reversa 

trabalha com tudo bem organizado, documentação padronizada e mapeada para a 

verificação das oportunidades de melhoria. 

Tempo de ciclo reduzido: Consiste em determinar o tempo da identificação da 

necessidade de reciclagem, disposição ou retorno de produtos e o seu efetivo 

processamento.(LACERDA,2002) 

Sistema de informação: Necessitam de total suporte do sistema de 

informação para se saber o tempo de vida útil desse produto e prever quando vai 

voltar ao empreendimento. (LACERDA,2002) 
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Rede logística planejada: Consiste na infraestrutura logística adequada para 

lidar com os fluxos de entrada de materiais usados e saída de matérias 

processados.(LACERDA,2002) 

Redes colaborativas entre clientes e fornecedores: Pela existência de uma 

série de agentes envolvidos no processo, as questões relacionadas com o nível de 

confiança entre as partes envolvidas devem ser consideradas. (LACERDA,2002) 

Logística Reversa se tornou um novo conceito do termo logístico empresarial, 

pois vem ganhando aos poucos o mercado e o consumidor, já que além de oferecer 

produtos com qualidades com menor preço, oferecem também um grande controle 

dos descartes que afetam direto e indiretamente o meio ambiente, já que o destino 

final dos resíduos de bens de pós-consumo e pós-uso ganham cada dia mais, novos 

destinos. Para o desenfreado aumento do mercado consumidor, o numero de “lixo” 

cresceu descontroladamente, com isso devemos dar uma grande importância aos 

meios de descartes “limpos” e o principal meio para isso se dá através da Logística 

Reversa.   

 
3.1 Canais de Distribuição Reversos de Pós-consumo 
 
 

Um material é chamado de pós-consumo quando é descartado pelo 

consumidor. O momento do descarte pode variar de alguns dias a vários anos. As 

diferentes formas de processamento e comercialização, desde sua coleta até a 

integração ao ciclo produtivo como matéria-prima secundária, são chamadas Canais 

de Distribuição Reversos de Pós-Consumo. (RESENDE, 2004). 

O destino final desses bens de pós-consumo tem sido a principal 

preocupação do estudo da Logística Reversa e dos Canais de Distribuição Reversos 

de Pós-consumo 

Todo produto em certo momento se transformará em um bem de pós- 

consumo, seja em dias ou anos após ser adquiridos, sendo importante que a 

sociedade esteja preparada para poder dar um fim apropriado a esses, segundo 

Leite (2003) em algum momento os bens produzidos serão de pós-consumo, sendo 

necessário, portanto, que se viabilizem meios controlados para o descarte desses  

Canais reversos de reuso: são produtos que foram descartados, mas que 

ainda podem ter, após alguns reparos, total ou de partes, ter condições de uso 

novamente e voltar para o mercado como produto remanufaturado. “Nos casos em 
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que ainda apresentam condições de utilização podem destinar-se ao mercado de 

segunda mão, sendo comercializados diversas vezes até atingir seu fim de vida útil” 

(LEITE, 2003, p. 6). 

Canais reversos de reciclagem:  é o canal que faz reciclagem dos produtos, 

permitindo assim que se tornem matéria prima e possam ser usados para a 

fabricação de novos produtos, são extraídos industrialmente, transformando-se em 

matérias-primas secundárias ou recicladas que serão reincorporadas a fabricação 

de novos produtos (LEITE, 2003). 

Canais reversos de desmanche: esse canal permite fracionar o produto, 

usando assim partes que ainda tem condições de uso. 

O Canal de Distribuição do bem de pós-consumo é muito importante, pois 

através da classificação dos resíduos, que se dá o destino final de cada um, 

podendo ser de reuso (quando se pode consertar), reciclagem (usar como matéria 

prima de outros produtos) ou desmanche (usar peças ou pedaços ainda em bom 

estado de uso, para conserto de bens estragados), a grande importância esta em 

dar um final diferente a aterros ou lixões, para que esses resíduos agridam o mínimo 

possível o meio ambiente.  

 

4 A TRANSFORMAÇÃO OCORRIDA NA AGRILCULTURA NO BRASIL  

 

Para Kageyama (1997), há diferenças entre modernização, industrialização 

da agricultura e constituição dos complexos agroindustriais. Entende-se que a 

modernização da agricultura uma mudança na base técnica da produção agrícola, o 

que seria a transformação da agricultura artesanal em uma  agricultura moderna, 

mecanizada e intensiva, onde a enxada e outros implementos rudimentares são 

substituídos por implementos mecânicos e maquinas modernizadas, como tratores 

computadorizados, colheitadeiras de ultima geração. Essa industrialização acontece 

quando a agricultura se transforma num sistema de produção semelhante ao da 

indústria, comprando determinados insumos e produzindo matérias-primas para 

outros setores da produção. Os complexos agroindustriais se caracterizam pela 

constituição de vários deles ao mesmo tempo, em que atividades se relacionam  

entre si pelas compras e vendas e a atividade agrícola passa a se especializar 

continuamente, procurando sempre o que há de novo no mercado, de forma 

dinâmica,introduzindo novas maquinas e principalmente fazendo uso dos novos 
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produtos agrotóxicos, que cada dia melhoram seu desempenho, não mais existindo 

uma agricultura isolada, mas a predominância de vários complexos industriais . 

 

4.1 A Modernização da Agricultura 
 

No Brasil a modernização da agricultura não ocorreu de forma isolada, mas 

sim como um fenômeno mundial. Isso aconteceu pela evolução a qual  agricultura 

brasileira vem passando, baseada nas transformações tecnológicas, insumos, 

máquinas e equipamentos, tendo como ponto de partida a revolução verde. A 

diferença da modernização com o processo de industrialização se dá por três 

questões básicas: a mudança nas relações de trabalho; a mecanização agrícola, 

que passa de substituto da força animal para substituto da força de trabalho do 

homem; e a mudança qualitativa do processo de modernização da agricultura, com o 

desenvolvimento dos setores produtores de insumos, máquinas e equipamentos 

para a agricultura. Entende-se que esse processo é uma mudança da base técnica 

da produção agrícola que se iniciou no pós-guerra, que se intensificou a partir de 

meados dos anos 60, com a introdução de máquinas, equipamentos, fertilizantes, 

defensivos agrícolas, ferramentas gerenciais e também da base 

genética.(SOARES,2004) 

Com toda essa transformação pela qual vem passando a agricultura 

brasileira, a relação entre a agricultura e a indústria apresentou grandes mudanças. 

Houve o desenvolvimento das agroindústrias, com isso o aumento de produtos 

agrotóxicos, o que preocupa, pois suas embalagens podem causar, quando não feito 

o descarte de maneira correta, grandes prejuízos ao meio ambiente e ao ser 

humano. Esse crescimento desse tipo de indústria foi estimulado pelo crescimento 

da demanda para os produtos da agropecuária. A agricultura perdeu rapidamente as 

suas características artesanais manufatureiras, surgindo a indústria, que imprimiu 

sua forma de beneficiar, processar, armazenar e comercializar. Isto provocou como 

conseqüência, impacto significativo na agricultura, tanto na produção como na 

comercialização dos produtos, acelerando a modernização agrícola (MÜLLER,1989). 

A modernização trouxe grandes mudanças nas relações sociais de trabalho, 

que passam a ser coletivizadas, criando uma nova divisão do trabalho. Houve a 

eliminação do trabalho individual e o aparecimento do trabalho coletivo assalariado e 

especializado, devido a necessidade de especialização de mão-de-obra para 
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trabalhar com os novos produtos introduzidos na agricultura com essa 

industrialização e modernização. 

A modernização é constatada pelo aumento do consumo intermediário da 

agricultura, em função da crescente dependência em relação aos insumos 

produzidos pelo setor industrial. O aumento do consumo intermediário no valor bruto 

da produção passou de cerca de 20%, em 1965, para 38,7% em 1980. O maior 

crescimento ocorreu a partir da industrialização da agricultura (KAGEYAMA, 1997). 

 
A modernização da agricultura pode ser caracterizada pela mudança da 
base técnica da produção agrícola iniciada depois da segunda guerra 
mundial, com a maior utilização de equipamentos e insumos, cuja 
resultante foi o aumento imediato da produtividade dos fatores. O 
processo de modernização acarretou uma integração técnica intra-
setorial entre a mercantilização da agricultura, ao mesmo tempo em que 
promove a substituição de elementos internos do complexo rural por 
compras extra-setoriais, como máquinas e insumos, e, desta forma, induz 
à criação de indústrias de bens de capital e insumos para o setor 
agrícola.(COSTA, 2002, p.126). 

 

 
A modernização da agricultura fez com que a industria voltada a produção de 

maquinas e produtos agrícolas crescesse significativamente, pois a procura 

aumentou muito, com isso o grande numero de empresas especializadas nessas 

área cresceu no Brasil nos últimos tempos. 

 

4.2 A Industrialização da Agricultura 
 

A industrialização da agricultura acontece a partir do momento que a 

agricultura passa a adotar o mesmo sistema de mecanização de uma industria, 

passando a comprar determinados insumos  e a produzir matérias-primas para 

outros setores da produção. Sua maior intensidade foi a partir de meados dos anos 

60, sendo que a transformação da base técnica culmina na própria industrialização 

da agricultura, representando a subordinação da natureza ao capital. Com essa 

modernização, houve uma grande mudança da agricultura “natural”, aquela feita 

quase toda braçal e manual, foi deixada de lado e substituído o trabalho humano por 

maquinários e agrotóxicos cada vez mais potentes. Isto foi modificado aos poucos, 

sendo que o processo de produção da agropecuária retirado das condições naturais, 

passando a agricultura a depender cada vez mais da indústria. Assim, a inovação na 

agricultura passa a ser gestada no interior da indústria, com o crescimento do uso de 
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insumos modernos para agricultura, como fertilizantes, inseticidas, fungicidas, 

maquinaria e outros (KAGEYAMA, 1997). 

A agricultura deixou de ser uma troca de produtos, deixou de ser apenas para 

consumo familiar e passou a produzir em massa, dependendo de grandes 

empresas, tanto para novos meios de industrializar, através de maquinas e produtos 

novos nos mercados, como também para distribuir de maneira lucrativa sua 

produção industrializada. Atualmente, os principais insumos consumidos pela 

agricultura, tais como máquinas agrícolas, fertilizantes, rações, agrotóxicos, etc., são 

frutos da expansão dos setores industriais especializados em produtos para a 

agricultura. A agricultura se transformou em um ramo da produção semelhante ao da 

indústria, passando a adquirir determinados insumos e a produzir matérias-primas 

para a agroindústria (COSTA, 2002,). Essa industrialização agrícola, portanto, 

aconteceu com a ampliação do mercado de crédito e de insumos industriais e com o 

desenvolvimento das máquinas cada vez mais modernas e com mais funções, 

transformando o meio rural em um grande mercado para a indústria, no qual 

insumos e serviços industriais foram combinados com terra e trabalho.  

Segundo Kageyama (1997), a industrialização do campo significa a 

"reunificação da agricultura-indústria" num nível superior ao consumo de bens 

industriais pela agricultura. Nesse momento a indústria passa a gerir a dinâmica e as 

formas das mudanças da base técnica agrícola a partir da implantação do Di 

(departamento produtor de bens de capital e insumos para a agricultura). 

Isso torna a agricultura um componente da produção que compra insumos e 

vende matérias-primas para outros setores industriais. Os meios de produção que 

antes eram artesanais passaram a ser manufatura, o trabalho que era feito 

individualmente passa para coletivo, a terra torna-se cada vez mais mercadoria, 

enquanto os instrumentos de trabalho, que antes eram enxadas, a própria mão-de-

obra humana, materiais mais artesanais, passam a serem  substituídos por 

equipamentos industriais e representam parte do capital imobilizado. A produção 

agrícola, com essas transformações, passou a compor o elo de uma cadeia que irá 

desembocar na constituição dos complexos agroindustriais, que se consolidam a 

partir da implantação da indústria para a agricultura e da indústria processadora. 

 

 

5 RETORNO DAS EMABALAGENS DE AGROTOXICOS 
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Algumas embalagens de pós-uso são consideradas perigosas e devem seguir 

uma regra no momento do descarte, a principal delas hoje no Brasil é as 

embalagens de agrotóxicos, com isso o transporte tanto dessas embalagens ainda 

com produtos sem uso e o transporte dos resíduos sólidos gerados no pós consumo, 

devem seguir algumas normas.  

No manual de transporte de embalagens da Andef (ANDEF, 2005), o veículo 

de transporte deve estar sempre em perfeitas condições de uso. Além de estar 

funcionando adequadamente, deve estar limpo, sem frestas, parafusos, tiras de 

metal ou lascas de madeiras soltas, proporcionando um transporte que evite 

danificar as embalagens. 

O veículo usado nesse tipo de transporte deve possuir: sinalizações gerais, 

que indique que faz “transporte de produtos perigosos”, por meio de painel de 

segurança; sinalização indicativa destacando a “classe de risco do produto 

transportado”, por meio do rótulo de risco principal, também pode ser obrigatória a 

utilização de rótulo de risco subsidiário. Conforme consta na Resolução da ANTT 

(Agência Nacional de Transportes Terrestres) nº 420/04, os produtos agrotóxicos e 

afins e suas embalagens são classificados como “tóxicos”.(ANTT,2004) 

Veículos que transportam cargas perigosas devem estar equipados com um 

kit de emergência e pelo menos um conjunto de equipamentos de proteção 

individual, esses devem ficar em local de fácil acesso dentro do veiculo e em 

perfeitas condições de uso. 

Enquanto o produto esta sendo transportado o único responsável pela carga é 

o motorista do veículo, o mesmo deve ter curso para conduzir esse tipo de carro, 

CNH correspondente ao tipo do veículo, ser maior de 21 anos, ele deve estar atendo 

as documentações necessárias para esse tipo de transporte, ou seja, verificar se 

possui os documentos do produto, documento do veículo devidamente licenciado, 

carteira do CCVTPP 

Ao consumidor coube a responsabilidade pela devolução das embalagens 

lavadas pós-consumo; aos estabelecimentos comerciais, dispor de local adequado 

para o recebimento das embalagens e indicar nas notas fiscais de venda os locais 

de devolução; ao fabricante, recolher e dar uma destinação final adequada às 

embalagens; e ao governo coube a responsabilidade de fiscalizar e promover, 
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conjuntamente com os fabricantes, a educação ambiental e orientação técnica 

necessárias para o bom funcionamento do sistema. 

 

5.1 Responsabilidades legais 

 

 A legislação a impor normas para defensivos agrícolas é a Lei Federal Nº 

7.802, de 11 de julho de 1989, alterada em 6 de junho de 2000 pela Lei Federal Nº 

7.802 (BRASIL, 2000) e regulamentada pelo Decreto Nº 4.074, de 4 de janeiro de 

2002, incluindo a partir de então a obrigatoriedade da correta destinação das 

embalagens vazias de agrotóxicos. A Legislação Federal determina 

responsabilidades para cada elo da cadeia de defensivos agrícolas (SOUZA; 

LOPES, 2008).  

Com isso cada integrante da cadeia, tem estabelecido por lei um papel a 

desempenhar no processo de logística reversa. O Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) explica as atribuições de cada elo 

da seguinte maneira: De acordo com a legislação, cabe aos produtores rurais a 

responsabilidade de devolver as embalagens devidamente lavadas e inutilizadas nos 

locais indicados pelos agentes de distribuição na nota fiscal de compra. Os 

estabelecimentos comerciais e as cooperativas, por sua vez, além de fazerem essa 

indicação, devem dispor de local adequado para o recebimento das embalagens. 

Aos fabricantes compete promover sua destinação final adequada [...]. Já o governo 

responde pela fiscalização, pelo licenciamento das unidades de recebimento e pelo 

suporte aos fabricantes na promoção de ações de educação ambiental e de 

orientação técnica necessárias ao bom funcionamento do sistema segundo o 

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias(INPEV, 2016). Assim o 

governo por meio do Ministério da agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente (MMA) é responsável por todas 

as ações de licenciamento e fiscalização do mercado de agrotóxicos, desde registro 

e liberação de novos produtos até a fiscalização de postos e centrais de recebimento 

de embalagens vazias na cadeia reversa (BRASIL, 2009).  

O regulamento e o funcionamento das unidades de recebimento (postos e 

centrais)  são realizados de acordo com as resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA (INPEV, 2014). Para que seja possivel fiscalizar a 

quantidade de defensivos agrícolas introduzidos no mercado, todas as indústrias 
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com registro de defensivos agrícolas no Brasil tem por obrigação fornecer um 

relatório semestral de volume comercializado aos órgãos competentes, conforme 

artigo 41, do Decreto Nº 4.074. Todos os canais que comercializam defensivos 

agrícolas devem manter um espaço devidamente regularizado pelos órgãos 

competentes, para receber as embalagens de defensivos agrícolas após a 

devolução feita pelos consumidores (BRASIL, 2009). Conforme a legislação, quando 

houver esse espaço adequado poderão credenciar postos/centrais próximas com 

endereço indicado na nota fiscal de compra emitida ao produtor, para o 

armazenamento e recebimento das embalagens. A associação de comerciantes 

pode gerenciar e manter essas localidades, a fim de facilitar e reduzir custo a todos. 

Além disso, é responsabilidade dos canais de distribuição orientar e conscientizar os 

consumidores.  

Como parte integrante da cadeia, o agricultor deve devolver as embalagens 

vazias de agrotóxicos com as suas respectivas tampas após o consumo do produto 

ao local indicado na nota fiscal de compra, no prazo de até um ano após a compra 

(BRASIL, 2009).  

Segundo o Decreto 4.074, artigo 53, inciso 1º, caso o produto não tenha sido 

totalmente consumido e ainda esteja no período de validade, o agricultor poderá  

realizar a devolução em até 6 meses após o fim da validade do produto, nesse caso, 

o agricultor deverá seguir as informações e cuidados contidos no rótulo do produto. 

Ao efetuar a devolução, o posto e/ou central deverá emitir um comprovante 

identificando a parte que realiza a devolução, data em que ocorre a devolução e 

quantidades e tipos de embalagens devolvidas (BRASIL, 2009). O agricultor deverá 

guardar o comprovante pelo período mínimo de um ano, contados a partir da data de 

devolução, para fins de fiscalização (INPEV, 2010). Em casos de não cumprimento 

da legislação o agricultor poderá ser preso por dois a quatro anos e multa de cem a 

mil MVR - Maior valor de referência (Valor do maior salário mínimo do país) 

(BRASIL, 2000). Segundo a legislação vigente cabe a indústria fabricante a 

responsabilidade de destinar de forma ambientalmente correta às embalagens 

vazias dos seus produtos, conforme inclusão feita no artigo 6º da Lei Federal Nº 

7.802 pela Lei Federal Nº 9.974, estabelecendo no inciso 5º, a nova redação: § 5º As 

empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por 

elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela dos 
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produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em 

desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as 

normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes 

(BRASIL, 2000). Todos os fabricantes ficam obrigados por lei a implantar medidas 

para dar a correta destinação das embalagens dos seus produtos. Segundo o 

Decreto 4.074,  as empresas fabricantes têm prazo máximo de um ano, contado a 

partir da data de devolução realizada pelo agricultor para recolher e destinar de 

forma adequada as embalagens. Assim também é responsabilidade das indústrias 

fabricantes providenciar a correta destinação dos produtos apreendidos em 

processos de fiscalização realizados pelo poder público, através de seus órgãos 

competentes (BRASIL, 2009). Além disso, é de responsabilidade dos fabricantes, 

juntamente com o poder público, criar e desenvolver programas educacionais com 

público alvo (usuários de agrotóxicos), para conscientização e incentivar a 

devolução das embalagens (BRASIL, 2000). Em casos em que o fabricante ou 

canais de distribuição deixar de promover atividades de logística reversa estará 

sujeito a penalidade civil e penal. Como penalidade estipuladas na Lei Federal Nº 

9.974 estão de dois a quatro anos de prisão e multa variável entre cem a mil MVR, 

multiplicado por dois em caso de reincidência. Em casos graves o registro do 

produto poderá ser suspenso ou cancelado e o estabelecimento poderá ser 

interditado temporariamente ou em definitivo (BRASIL, 2000).  

A Logística Reversa de pós-uso de agrotóxicos é tão importante que se criou 

uma lei, na qual obriga produtores e consumidores a serem responsável pelo 

descarte correto das embalagens vazias ou com resíduos já vencidos. O papel do 

fabricante e do consumidor é de grande importância, mas não se deve esquecer que 

sem a devida fiscalização e aplicação das penas cabíveis, o cumprimento se torna 

ineficiente.   

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho teve como objetivo mostrar a importância da Logística Reversa 

para a destinação final das embalagens vazias de agrotóxico. A agricultura no Brasil, 

vem ganhando largo campo de pesquisas, em que diariamente surgem inúmeros 

novos produtos agrotóxico, E a grande maioria desses, são altamente perigosos a 
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saúde humana e ao meio ambiente, com isso o manuseio, o transporte e o uso 

desses produtos, devem ser controlados de maneira que ofereça o mínimo de risco 

possível. 

 Nota-se que existe dentro da legislação brasileira, uma lei, que obriga as 

indústrias e os consumidores finais, dar um descarte correto aos resíduos de pós-

consumos de produtos agrotóxicos, para que não contaminem o meio ambiente nem 

intoxiquem os seres humanos, que tenham contato direto ou indireto com 

embalagens vazias. 

 Pode-se concluir que o problema foco dessa pesquisa, o descarte das 

embalagens vazias de agrotóxicos, encontrou no Logística, especialmente na área 

da Logística Reversa, a solução da grande parte do problema, já que amparado por 

lei, o produto já sai da fábrica com sua destinação final garantida. 
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