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RESUMO 

 

O aumento da produtividade é e continuará sendo um desafio para a agricultura. 
Para aumentar a produção de alimentos de forma sustentada e progressiva e ao 
mesmo tempo garantindo a manutenção dos recursos de produção, sem a sua 
degradação, há necessidade do emprego de tecnologia no controle de agentes 
danosos à produção (pragas, patógenos e plantas daninhas). Concomitantemente 
ao aumento da produção e uso de tecnologia há um crescente incremento no 
volume de embalagens utilizadas para acomodar e armazenar os produtos 
agrotóxicos, as quais, após o uso dos produtos, passam a ser lixo contaminado com 
agrotóxico. Os produtos agrotóxicos mais utilizados em volume no Brasil são os a 
base de glifosato, que têm crescido em uso principalmente pela introdução das 
culturas geneticamente modificadas - transgênicas. Neste trabalho foram avaliadas 
variantes alternativas à destinação tradicional para as embalagens do glifosato 
esvaziadas após a tríplice lavagem, através da análise laboratorial para verificação 
da presença de resíduos químicos. Conclui-se que após a tríplice lavagem não há 
resíduos químicos de glifosato nas embalagens usadas, o que permitiria que as 
mesmas pudessem ser reutilizadas pela indústria para reembalarem agrotóxicos, 
recicladas ou mesmo poderiam ser utilizadas para recuperação de energia. 
 

 

Palavras-chave: Embalagens; Agrotóxicos; Agronegócio; Agricultura. 



 

ABSTRACT 

 

The increase in productivity is and will carry on being a challenge for agriculture. In 
order to increase food production in a sustainable and progressive way and at the 
same time ensure maintenance of production resources, without its degradation, 
there is a need to apply technology for the control of agents that are harmful to 
production (plagues, pathogens and weeds). Concomitantly to the increase in 
production and the use of technology there is an increasing increment in the volume 
of containers utilized to accomodate and store agricultural chemicals, which after use 
become contaminated waste. The most used agricultural chemicals, in terms of 
volume, in Brazil are glyphosate-based. There has been an increase in their use 
mainly by the introduction of genetically modified cultures. The present work shows 
an assessment of alternatives to the traditional destination of empty glyphosate 
containers, after triple wash, by means of laboratorial analysis for verifying the 
presence of chemical residues. It is concluded that after triple wash there are no 
residues of glyphosate left in the used containers, which allow them to be reutilized 
by industry for repacking of agricultural chemicals, to be recycled or even utilized 
forpower recovery. 
 

 

Key words: Agricultural Chemicals; Destination of Containers; Power; Agribusiness. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A busca desenfreada pelo crescimento da produção fez a agricultura 

desbravadora de florestas naturais e campos nativos que ao longo dos anos foram 

sendo transformados em terras agrícolas, sem ao menos uma orientação 

conservacionista, o que importava era a produção agrícola. A técnica que prevalecia 

era a da exploração desordenada da produção, dos solos e recursos hídricos. Como 

conseqüência surgiu o desequilíbrio ambiental da flora e fauna; por fim, a resposta 

da natureza desgastada veio em forma de esgotamento da fertilidade do solo e 

surgimento de agentes nocivos às culturas. 

Em contra partida, Nishimura (1995, p. 7) ressalta: 

 

Veio a busca da produtividade com a introdução de novas técnicas e 
recursos científicos, assim os fertilizantes e agrotóxicos ganharam espaço 
como componentes fundamentais da produção. Sendo assim, as perdas 
foram minimizadas passando a produzir grandes quantidades de alimentos 
(NISHIMURA, 1995, p. 7). 

 

Da última década para cá, o crescimento em volume e qualidade dos 

alimentos produzidos estão superando a abertura de novas fronteiras agrícolas; 

embora, sempre há possibilidade de abertura de novas áreas agrícolas em regiões 

menos exploradas. Deve-se reconhecer que o interesse capitalista aliado à falta de 

informação, quer pela alteração da natureza, ou pela utilização de insumos, a 

atividade agrícola tem sido muito agressiva ao meio ambiente. 

 

Pesquisas realizadas revelam que o produtor não está preparado para o 
uso correto de agrotóxicos, a maioria ignora os efeitos nocivos dos 
produtos, ao próprio agricultor e ao meio ambiente, não usa equipamentos 
de proteção e desrespeita o prazo de carência para a venda da produção 
agrícola ao consumidor final, transformando em vítimas desta situação o 
agricultor e todo consumidor final do produto (MACÊDO, 2002, p. 191). 

 

O aumento de produtividade sempre foi e continuará sendo o grande desafio 

do agricultor. Para aumentar a oferta de alimentos de forma sustentada e 

progressiva, e ao mesmo tempo garantindo a manutenção dos recursos de 

produção, sem a sua degradação, há necessidade do emprego de tecnologia de 

controle de pragas, doenças e plantas invasoras que são daninhos à produtividade. 

Neste contexto, os agrotóxicos passam a ser um componente importante; entretanto, 
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ao mesmo tempo em que são importantes para garantir incremento de produtividade 

na agricultura, podem causar intoxicação ao homem e ao meio ambiente pelo uso 

incorreto e não racional, incluindo a destinação final das embalagens depois de 

esvaziadas. A utilização incorreta ou indevida dos agrotóxicos é agravante no 

processo de sustentabilidade da agricultura, por se tratar de produtos de custos 

elevados, pela capacidade aguçada de contaminação ambiental, ou mesmo de 

intoxicação de seres vivos. 

Os agrotóxicos são produtos modernos com tecnologia de ponta que o 

homem necessita para proteger as culturas agrícolas de insetos, agentes 

patogênicos e plantas invasoras que possam causar um dano econômico à sua 

produção. Desde 1989 com a promulgação da Lei 7.802 que foi regulamentada em 

1990 pelo decreto 98.826 os agrotóxicos passaram a ser definidos como: 

 

Produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados 
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou 
implantadas, de ecossistemas e também ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da fauna e da flora, e 
de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimulantes e inibidores de crescimento (BRASIL, 2007). 

 

Estes agrotóxicos são acondicionados em embalagens de diferentes 

tamanhos, formatos e materiais. Normalmente são produzidas de material plástico, 

que passam, depois de usados os produtos que estavam no seu interior, a serem 

consideradas como lixo contaminado de complicado destino. 

De todos os produtos agrotóxicos utilizados pela agricultura brasileira o que 

merece destaque são os produtos a base de glifosato, em virtude da sua relevância 

para a agricultura e crescimento em volume de uso ano a ano. 

Mesmo ciente de que os agrotóxicos sejam bastante prejudiciais ao meio em 

que se inserem, é reconhecida a necessidade dos mesmos na produção de 

alimentos; tais insumos são necessários para que a agricultura possa assegurar uma 

maior produção e qualidade dos alimentos. Não há método alternativo que permita, 

após a fabricação, o transporte dos agrotóxicos até a sua utilização pelo homem do 

campo sem o emprego de embalagens, que o acomode de forma segura; há 

obrigatoriedade do uso de embalagens. Diante de tal fato concluí-se que apenas é 

importante aprimorar o destino dado a estas embalagens. Este trabalho visa avaliar 
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a possibilidade de transformar embalagens de agrotóxicos em fonte de energia, 

minimizando o impacto ambiental causado pelo descarte destas embalagens e ainda 

produzir energia. 

Para a produção de alimentos em grande escala os produtos agrotóxicos 

são importantes; porém, estes produtos podem ser responsáveis por comprometer a 

vida dos seus usuários, dos consumidores e do meio ambiente, se não forem 

utilizados com os critérios adequados. Estes critérios de uso envolvem não apenas o 

manuseio e aplicação como também o descarte das embalagens depois de 

esvaziadas, pois no seu interior ficam depositados resíduos de produtos químicos. 

Estas embalagens com resíduos de produtos químicos não podem ser 

descartadas sem critérios adequados, ou irão ser fontes de contaminação do meio 

ambiente. 

 

As práticas de educação ambiental, não devem apenas transmitir 
conhecimentos sobre meio ambiente, mas também mudança de 
comportamento, determinação para a ação e a busca de soluções para os 
problemas. É nesse ponto que a educação ambiental proporciona a 
formação crítica e consciente do cidadão (CARRARO, 1997). 

 

Em busca de uma educação ambiental consciente e em cumprimento à      

Lei 9974 de 2000, as empresas fabricantes de agrotóxicos, se organizaram e 

criaram o inpEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, para 

recolher e dar destino as embalagens de agrotóxicos depois de esvaziadas. 

 

§ 2º Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar 
a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos 
comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas 
nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, 
ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a 
devolução ser intermediata por postos ou centros de recolhimento, desde 
que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente. (BRASIL, 2007) 
 
§ 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 produtos apreendidos pela ação 
fiscalizadora 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, 2007) 
 
A indústria tem como obrigação recolher as embalagens devolvidas pelo 
agricultor, dando um destino adequado a este material e implementar, em 
colaboração com o Poder Público, programas educativos de controle e 
estímulo à lavagem e à devolução das embalagens vazias por parte dos 
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usuários. Com o objetivo de atender à nova lei foi construída na região sul 
do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Capão 
do Leão, uma Central de Recebimento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos (GRÜTZMACHER et al., 2004). 

 

Assim foram sendo construídas centrais de recebimento de embalagens 

usadas de agrotóxicos por todo o Brasil, as quais são responsáveis por receber 

todas as embalagens que os agricultores devolverem aos fabricantes. Segundo o 

inpEV (2007), todo ano são recolhidas mais embalagens que no ano anterior, em um 

volume crescente, conforme podemos verificar no Gráfico 01. 

GRÁFICO 1 - QUANTIDADE RECOLHIDA DE EMBALAGENS EM TONELADAS EM 

2004, 2005, 2006 e ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES ATÉ 

JULHO 2007 

 
FONTE: INPEV (2007) 

 

 

De todos os agrotóxicos utilizados na agricultora brasileira o que tem 

apresentado maior crescimento em sua utilização é o produto glifosato, o que se 

justifica pela introdução das culturas transgênicas. Por informações da CAMEX 

(Câmara de Comércio Exterior), mais precisamente na resolução número 5 de 07 de 

fevereiro de 2003, podemos constatar crescimento de 78% nas importações 

brasileiras de produto técnico utilizado na fabricação do produto glifosato, entre 1997 
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e 2001 conforme seguem as informações de período de tempo e de quantidade 

importada em toneladas pelos formuladores no Brasil: 

 

[...] adotou-se o período de julho de 1997 a junho de 2001 para verificação 
da existência de dano e esse período foi subdividido da seguinte forma: P1: 
de 1º de julho de 1997 a 30 de junho de 1998; P2: de 1º de julho de 1998 a 
30 de junho de 1999; P3: de 1º de julho de 1999 a 30 de junho de 2000 e 
P4: de 1º de julho de 2000 a 30 de junho de 2001. 

O consumo nacional aparente, que se situava, na média, em 23.250 
toneladas em P1 e P2, cresceu em P3 para 31.710 toneladas e 42.420 t em 
P4. Em termos relativos, verificou-se que o consumo aumentou 78% entre 
P1 e P4 e, em P4, período de análise da existência de dumping, com 
relação a P3, o crescimento foi de 33,7% (CAMEX, 2007). 

 
O glifosato é um produto usado em larga escala na agricultura brasileira por 

se tratar de um herbicida não seletivo, permitido implantação de culturas como a do 

milho, soja, feijão, dentre outras, em seguida à sua aplicação, pois isenta da 

concorrência com outras plantas, consideradas invasoras e/ou daninhas, à cultura 

instalada. 

Com o advento das culturas transgênicas, como é o caso da soja, os 

produtos a base de glifosato estão em uso cada vez maior pela agricultura brasileira, 

pois eram usados apenas antes da implantação das culturas eliminando todas as 

plantas existentes e não desejadas, sendo um produto herbicida não seletivo; agora, 

as culturas transgênicas deixaram de ser mortas pelos produtos a base de glifosato, 

o que proporciona o uso dos mesmos também após a instalação destas culturas. 

Com isso, o volume de embalagens usadas de produtos a base de glifosato, que já 

era grande, é cada ano maior no Brasil e, o volume das embalagens de produtos 

herbicidas convencionais está sendo cada vez menor, pela substituição destes pelos 

produtos a base de glifosato. 

Em conseqüência do aumento de volume de fabricação dos produtos a base 

de glifosato há um aumento no volume de embalagens dos mesmos sendo 

disponibilizadas para os agricultores, elevando as possibilidades de riscos ao meio 

ambiente, o que motiva avaliar mais alguma opção como alternativa de destino às 

embalagens do produto glifosato. 

A destruição térmica com a recuperação da energia contida nas embalagens 

usadas de agrotóxicos é uma forma de promover o início de um processo inédito no 

Brasil, podendo servir como busca de novos conhecimentos para determinar a 

destinação final de polímeros de outras origens. A queima controlada destas 
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embalagens para o fim de recuperar a energia contida nelas é diferente da simples 

incineração sem oportunizar o aproveitamento energético do material, apenas com 

intuito de reduzir sua massa. 

Sobretudo, o estudo da questão das embalagens de agrotóxicos é 

necessário tendo em vista a evolução deste mercado, o crescimento do volume de 

embalagens de agrotóxicos, especialmente as de PEAD (polietileno de alta 

densidade) colocadas no campo todo ano. As modalidades de destinação usuais e 

outras possíveis, para este tipo de resíduo, são importantes para termos um sistema 

de gestão de embalagens usadas de agrotóxicos. A destinação destas embalagens 

depois de usadas não deve ser tratada como um sistema isolado, mas deve fazer 

parte de um contexto com opções que permitam aos responsáveis pelas mesmas 

optar pelo mais apropriado para cada situação; esta discussão pode e vai trazer 

mudanças no sistema de reciclagem destas embalagens. 

Este trabalho teve início a partir do embasamento teórico e finalizou-se com 

a análise laboratorial, avaliando o segmento do agronegócio brasileiro, a 

dependência do mesmo pelos agrotóxicos, em especial pelo produto glifosato, e o 

destino dado às embalagens destes produtos; com intuito de dar uma contribuição 

sócio-ambiental indicando ao menos mais uma alternativa para as embalagens 

usadas de agrotóxicos. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho pretende contribuir com uma alternativa técnica e 

ambientalmente adequada para a destinação final das embalagens de glifosato. 

 

 

2.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

a) Comparar as emissões entre embalagens de glifosato que foram 

submetidas à tríplice lavagem com as que não foram lavadas; 

b) Avaliar a possibilidade de utilizar as embalagens de glifosato como fonte 

de energia; e,  

c) Procurar dar subsídio para revisão da legislação vigente, no que tange o 

destino final que é dado às embalagens de glifosato. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1  ENTENDIMENTO HISTÓRICO DA AGRICULTURA 

 

 

3.1.1  No Mundo 

 

 

Desde os tempos remotos da agricultura clássica, o uso de substâncias 

químicas orgânicas e inorgânicas era uma realidade. Nos registros dos escritos dos 

romanos e dos gregos o arsênico e o enxofre eram utilizados como controladores de 

insetos. 

Substâncias como a nicotina, extraída do fumo, e piretro, do crisântemo, 

foram utilizadas entre os séculos XVI e XIX nos Estados Unidos, para controle de 

pragas agrícolas. A partir de então, novos estudos foram iniciados para descobrir 

outras substâncias, agora inorgânicas, para serem utilizadas como protetoras de 

plantas cultivadas; assim foram descobertos produtos e comercializados como 

controladores de uma diversidade de pragas (LUNA; SALES; SILVA, 2005). 

Grandes avanços ocorreram por conseqüência da Segunda Guerra Mundial.  

Isto proporcionou importantes mudanças para a agricultura em escala. Daí surgiu o 

Organoclorado Diclorodifeniltricloreto, conhecido popularmente por DDT, que se 

tornou universal e utilizado em grande escala como pesticida, até que seus efeitos 

ambientais foram mais bem estudados e conhecidos. Outro produto utilizado na 

agricultura foi o Organofosforado Sharadam, que antes de sua utilização como 

agrícola tinha sido usado como arma de guerra. Este foi o marco inicial da utilização 

de químicos na agricultura mundial (LUNA; SALES; SILVA, 2005). 

O pós-guerra proporcionou um crescimento populacional com isso o 

consumo de alimentos também aumentou. Os países desenvolvidos promoveram 

um crescimento das suas áreas agrícolas, para o qual tornou-se importante uma 

significativa evolução tecnológica. O mercado de máquinas agrícolas, fertilizantes 

químicos, sementes melhoradas e agrotóxicos tiveram ascensão, o que foi chamado 

de agricultura moderna. 

“Nos anos 60 a evolução dos índices de produtividade era tamanha que foi 
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tida como Revolução Verde, a qual foi logo se expandindo, mas com uma firme 

dependência da nova tecnologia que junto trazia aumento no custo de produção      

agrícola” (MORAGAS; SCHNEIDER, 2003). 

Foi uma grande ilusão, pois não solucionou o problema da fome no mundo, 

além de tornar mais difícil a vida dos agricultores menores e descapitalizados. 

 

Uma verdadeira revolução na agricultura, que para o ambiente não foi nada 
positivo, pois provocou danos físicos e químicos nos solos, na diversidade 
genética e matriz fóssil energética - esta grandemente poluidora. Com isso, 
o solo o ar, a água foram sendo poluídos, provocando contaminação de 
alimentos, animais e do homem, pela utilização sem critério e desenfreada 
de produtos químicos na agricultura (MORAGAS; SCHNEIDER, 2003). 

 

“Os produtos químicos controladores de insetos - inseticidas - passaram a 

aparecer no mercado numa seqüência, assim colocadas cronologicamente” 

(BATIPSTA, 1999, p. 33, apud MACEDO, 2002, p. 192). Primeira geração: 

inorgânicos (enxofre, arsênico, fluoretos, etc), vegetais (nicotinas, piretrinas naturais, 

etc) e organo minerais (óleos minerais); Segunda geração: Organo Sintéticos, 

Fumigantes (brometo de metila, fosfina, etc), Organofosforados (paration, malation, 

diclorfos, disulfoton, etc), Carbamatos (carbaril, aldicarb, carbofuran, etc), Piretróides 

(permetrina, deltametrina, etc); Terceira geração: Microbianos (fungos, bactérias e 

vírus), Feromônios Sexuais; Quarta geração: Hormônios juvenis; Quinta geração: 

Vegetais e Microorganismos. 

A agricultura extensiva mundial é dependente do uso de agrotóxicos, pois os 

produtos químicos usados na agricultura permitem o controle de pragas, doenças, 

ervas daninhas ou qualquer outro agente que possa por em risco a produção ou 

mesmo a qualidade do que está produzindo. 

 

 

3.1.2  No Brasil 

 

 

Sendo um dos principais países agrícolas do mundo e ainda com a 

agricultura em expansão, tendo um território bastante grande com clima bem 

variado, é próprio do Brasil uma diversidade biológica, o que faz da nossa agricultura 

ser uma das maiores consumidoras de agrotóxicos do mundo. 
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No Brasil, desde o século passado, eram utilizados venenos caseiros, à 
base de soda cáustica, querosene, carvão mineral, azeite de peixe entre 
outros produtos. Até a década de 40, deste século, foram muito usados 
produtos botânicos (piretro, retenona e nicotina), que eram até exportados. 
Venenos inorgânicos também foram usados, como o sulfato de tálio, cianeto 
de cálcio, carbonato de bário e sulfato de cobre (até hoje utilizado) 
(PASCHOAL, 1979, apud MORAGAS; SCHNEIDER, 2003). 

 

Conforme Paraná (1992, p. 7): 

 

Pela necessidade de controlar gafanhotos, em dezembro de 1946, foi 
introduzido no Brasil o BHC - Benzeno Hexaclorado. Na seqüência este 
produto químico passou a ser utilizado como inseticida na cultura do café, 
controlando a broca do cafeeiro. Na seqüência surgiu o DDT, o parathion e 
o Toxafeno, os quais foram porta de entrada para outros produtos. 

 

As práticas agrícolas da época, como o uso da própria mão sem proteção 

alguma para misturar produtos, que na sua maioria eram em formulação pó,              

e a introdução de produtos fosforados, promoveram não só sérios danos                    

à saúde humana como também causaram a morte de muitos agricultores (PARANÁ, 

1992, p. 7). 

“Os benefícios para a agricultura, a síntese de novas moléculas e o poder 

dos fabricantes promoveram, desde 1970, uma intensificação de propagandas e 

alocação de muitos representantes pelo Brasil” (PARANÁ, 1992, p. 7). Mas só no 

ano de 1975 é que ocorreu uma intensificação de fabricantes de agrotóxicos, foi o 

ano que o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, editado pelo Ministério da 

Fazenda, o qual estava vinculado ao Plano Nacional de Desenvolvimento. “O 

objetivo deste programa era fazer o Brasil produzir os agrotóxicos que consumia, em 

vez de continuar importando todos os produtos que aqui eram consumidos. Contudo, 

não se estava dando a devida atenção ao meio-ambiente” (MORAGAS; 

SCHNEIDER, 2003). 

No intuito de inserir a agricultura brasileira no cenário da agricultura 

tecnificada, segundo Planeta Orgânico (2005): 

 

O governo brasileiro, que financiava a agricultura, só liberava crédito rural 
aos agricultores que utilizavam os agrotóxicos; desta forma, os agrotóxicos 
se tornaram um insumo obrigatório na cultura da soja, trigo e arroz, que 
predominavam no sul do país. Está prática avançou pelos anos e hoje são 
utilizados para resolver problemas de invasoras, patógenos e pragas, para 
praticamente todas as culturas cultivadas comercialmente em grande escala 
no Brasil. 
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O país tornou-se o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do                

mundo em 1970. Os Estados brasileiros maiores usuários de agrotóxicos              

eram, em ordem decrescente de grandeza, São Paulo, Paraná e Rio Grande           

do Sul (MACEDO, 2002, p. 192). 

O mercado mundial de agrotóxicos, em 2002, era superior a 30 bilhões de 

dólares e o Brasil ocupava a quinta posição (MACEDO, 2002, p. 192). Em 2005 teve 

o uso em torno de 4 bilhões de dólares (inpEV, 2007). 

 

 

3.2  O AGRONEGÓCIO 

 

 

3.2.1  O que é Agronegócio 

 

 

Com a globalização de mercados, o sucesso de uma empresa, 

principalmente no agronegócio, depende cada vez mais da inter-relação entre 

fornecedores, produtores de matéria prima, processadores e distribuidores. A   

divisão tradicional entre indústria, serviço e agricultura é inadequada. O           

conceito de agronegócio representa, portanto, o enfoque moderno que         

considera todas as empresas que produzem, processam, e distribuem produtos 

agropecuários (IBGE, 2005). 

O ano de 2004 caracterizou-se por pequenas flutuações nos preços, 

tendendo para a estabilidade, após a turbulência do mercado, principalmente no 

início de 2003, seguida do restabelecimento da confiança em decorrência da política 

econômica do governo federal (IBGE, 2005). 

Conforme o IBGE (2005) as estatísticas refletem o cenário do período 2004. 

 

O agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 1/3 do produto interno 
bruto do Brasil, empregando 38% da mão de obra e sendo responsável por 
36% das nossas importações. É o setor mais importante da nossa 
economia, ao comparar maio de 2004 com março de 2003, constata-se que 
o dólar, um dos principais indicadores econômicos, apresentou queda de 
15,14%, enquanto a inflação, medida foi de 7,42% no período. (IBGE, 
2005). 

 

A globalização da economia, fenômeno que derruba fronteiras e define uma 
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nova ordem para a gestão dos negócios em todos os segmentos, impõe ao 

agronegócio brasileiro uma revisão completa de suas práticas e conceitos. 

Não é mais possível entender a fazenda apenas como um modelo 

fornecedor de matéria prima, desconectada dos outros momentos de transformação. 

É imperativo adquirir a visão sistêmica de produção e comercialização, buscar 

eficácia, de forma a favorecer a relação custo/benefício e permanecer competitivo. O 

agronegócio passa a ser encarado como um sistema de elos, abrangendo itens 

como pesquisa, insumos, tecnologia de produção, transporte, processamento, 

distribuição e preço. 

O produtor rural seja ele pequeno ou grande, conhecendo o seu lugar dentro 

da cadeia produtiva, será capaz de tomar decisões importantes para a viabilização 

do seu negócio, que estão relacionadas a: o que, quando, quanto e para quem 

produzir. Com este modelo, o gerente é o mercado e o dono é o consumidor. 

Lidar mais profissionalmente com esta entidade chamada mercado é uma 

necessidade imperiosa colocada para todos os elos das cadeias produtivas do 

agronegócio, sobretudo para aquele inserido “dentro da porteira”. 

É preciso ser absolutamente hábil no momento mais crucial de qualquer 

processo produtivo, o da comercialização, é fundamental saber vender bem, 

buscando, inclusive, a utilização de mecanismos de comercialização que 

possibilitem vender primeiro e produzir depois, como, por exemplo, a Cédula de 

Produto Rural - CPR e os Mercados Futuros e de Opções. 

Neste cenário ditado pela competição, aumento de produtividade, tecnologia 

auto-sustentável e achatamento das margens, velhos paradigmas começam a 

desaparecer, especialmente aquele que definia o Estado como o grande controlador 

do setor agropecuário nacional. Não obstante, é evidente que o equilíbrio do 

sistema, ou melhor, a sua competitividade de longo prazo, depende muito da 

estabilidade das políticas macroeconômicas do governo (inflação, impostos, juros, 

câmbio). Mas, é inequívoco que a força do mercado é o atual paradigma 

estabelecido, e novos instrumentos de gestão estão surgindo, oferecendo outra 

perspectiva para o segmento. 

O desafio da eficiência está lançado; sendo preponderante que neste 

processo de gestão do agronegócio, todos os segmentos envolvidos atuem em 

sintonia com a teia global aí estabelecida, imprescindível para a sobrevivência. 
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3.2.2  O Agronegócio no Brasil 

 

 

A idéia de industrialização da agricultura forja uma concepção de irradiação 

do desenvolvimento pela agregação de valor, que incrementa oportunidades de 

trabalho na agricultura, porém fora do rural. Ao se inserir a idéia de cadeias de 

produção pela revolução dos circuitos mercantis, com a modernização da 

comercialização agrícola, que rompe com a lógica dos atravessadores 

inescrupulosos para formar modernas estruturas de compra centradas na 

diferenciação qualitativa dos produtos e nos modernos super e hipermercados, pela 

mudança da ponta do varejo metropolitano, amplia-se o espaço de busca de 

eficiência competitiva pela garantia de produtos finais compatíveis com uma 

economia aberta num mundo globalizado. Mais ainda, ao se absorver a idéia de 

financeirização da riqueza, na mais pura acepção marxista de reprodução ampliada 

do capital, há que se levar em conta o necessário trânsito de valores monetários 

pelos bancos e pelas bolsas, assumindo assim a produção rural a mais nítida 

característica de produto da acumulação capitalista (IBGE, 2005). 

Todas essas perspectivas juntam-se numa concepção ampla de reprodução 

da riqueza sintetizada no conceito de agronegócio, ou seja, o conjunto amplo de 

negócios da agricultura.  

Segundo o IBGE (2005): 

 

A produção nacional encerrou o período de 2003 com 123 milhões de 
toneladas de grãos (um crescimento de 27% em relação a 2001/2002), 
movimentando 35% do Produto Interno Bruto (PIB). E para 2004, a 
expectativa é de 132 milhões de toneladas de grãos. Esse montante nos 
coloca entre os líderes mundiais na produção de soja, milho, açúcar, café, 
carne bovina e de frango. 

 

Mas todos esses bons resultados, assim como as expectativas futuras, 

correm sérios riscos de sofrer um pesado revés se os problemas relacionados à 

infra-estrutura logística (o maior obstáculo para o desenvolvimento do agronegócio 

do Brasil) não forem solucionados. O Ministério da Agricultura (2004) admitiu que a 

safra de grãos poderia enfrentar sérios problemas de escoamento por causa da falta 

de investimentos no setor. O agronegócio é justamente o que mais sofre com a 

ineficiência dos canais de transporte, cujas deficiências são responsáveis por 

prejuízo correspondente a 16% do PIB, segundo estudo do Centro de Estudos de 
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Logística da Universidade do Rio de Janeiro de 2007. 

Agronegócio ou Agrobussiness é entendido como “a soma total das 

operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as operações de 

produção nas unidades agrícolas; e o armazenamento, processamento e distribuição 

dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles” (DAVIS; GOLDBERG, 2007). 

Agronegócio passa a ser encarado como um sistema de elos, abrangendo 

itens como pesquisa, insumos, tecnologia de produção, transporte, processamento, 

distribuição e preço. 

Isto ocorreu e está ocorrendo em todas as regiões agrícolas do mundo, e no 

Brasil não está sendo diferente. Durante as décadas de 60 e 70 aconteceu a 

introdução das chamadas "grandes culturas" (cereais e oleaginosas, como a soja, 

trigo, arroz, milho, etc.) e início do aperfeiçoamento da pecuária (principalmente, a 

bovinocultura, a suinocultura e a avicultura). Mas, no cerrado foi somente a partir das 

décadas de 80 e 90 que a tecnologia agronômica alcançou e viabilizou o 

desenvolvimento real desta parte do Brasil Central, principalmente, devido ao 

melhoramento genético da cultura da soja. Frente a este cenário, o conceito 

integrado de cadeia produtiva e agronegócio, faz com que a agricultura (mais 

articulada e eficiente e com maior agregação de valor) deixe definitivamente de ser 

uma atividade arcaica e ineficiente (com raras exceções) e passe a ser encarada 

como atividade empresarial, e como tal, gere lucros significativos ao empresário 

rural. 

A adoção planejada de mecanismos mercantis mais modernos e sistemas 

organizacionais clássicos (como cooperativismo, associativismo, parcerias, alianças 

estratégicas, mercado futuro, bolsas de mercadorias, etc.) pode transformar a 

realidade do produtor, uma vez que se deseja o abandono da atual postura passiva 

desta classe, no sentido de esperar que sempre a intervenção governamental 

resolva os problemas da economia e melhorará (num passe de mágica) a questão 

da renda no campo. 

Portanto, o moderno agronegócio traz consigo a situação de produtores 

rurais tradicionais confrontando-se com complexos sistemas produtivos, comerciais, 

cadeias agro-alimentares multinacionais, esquemas institucionais e organizações 

sociais, nos quais a "unidade de produção rural", ou seja, a propriedade rural 

constitui um elemento de vital importância ao sistema. Porém, deve estar integrada 

numa rede de vinculações a outros sistemas: comercial, financeiro, de infra-
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estrutura, de tecnologia, de relações gerenciais do trabalho, e de todo aparato 

institucional público e privado. 

 

 

3.2.3  O Papel do Agronegócio na Economia Brasileira 

 

 

A primeira queda no PIB desde 1992 acendeu a luz amarela na economia 

brasileira. Na contramão dos acontecimentos desponta o agronegócio como o 

responsável por evitar um saldo negativo ainda maior do que o -0,2% (PIB de 2004) 

calculado pelo IBGE (2005). 

O agronegócio - que engloba toda a cadeia produtiva da agricultura e da 

pecuária - se transformou nessa grande mola propulsora da economia brasileira 

devido ao investimento em pesquisa e inovações tecnológicas. 

Todo esse incentivo convergiu para o desenvolvimento de novas variedades 

de plantas, novos sistemas e métodos (agronômicos e zootécnicos), maior 

produtividade e competitividade, além de impulsionar outros setores relacionados, 

como: transporte, maquinário, agrotóxicos, entre outros. 

 

  QUADRO 1 - O PAPEL DO AGRONEGÓCIO NA ECONOMIA BRASILEIRA 

• Abastecer o mercado doméstico com a produção de alimentos 

• Oferecer qualidade e preços competitivos 

• Substituir importações 

• Gerar excedentes para exportação 

• Criar emprego no campo para reduzir ou eliminar o êxodo rural 

• Gerar empregos e produtos para a indústria de alimentos, de máquinas e 

equipamentos voltados para a agricultura 

• Fundamental para o transporte de cargas 

   FONTE: CONAB (2005) 

 

 

Outro reflexo positivo desse segmento da economia é a geração de 

empregos. Uma projeção feita pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) revelava uma expectativa de 1,32 milhão de postos de trabalho 
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em 2004, sendo 400 mil empregos diretos, 340 mil indiretos e 580 mil decorrentes da 

renda gerada pelo agronegócio. 

Complementando a idéia da importância agrícola para o Estado do Paraná, 

o quadro a seguir apresenta demonstração do volume produzido pelos agricultores 

do estado entre 2000 e 2004. 

 

QUADRO 2 - QUANTIDADE DAS CULTURAS PRODUZIDAS NO ESTADO DO 

PARANÁ 

Ano 
Lavoura temporária 

2000 2001 2002 2003 2004 

Abacaxi (Mil frutos) 9.115 7.542 8.901 7.731 8.869 
Algodão herbáceo (em caroço) 
(Tonelada) 

125.444 174.771 84.432 71.720 90.171 

Alho (Tonelada) 2.210 3.333 4.037 3.692 3.280 
Amendoim (em casca) (Tonelada) 7.666 10.545 9.191 8.569 8.660 
Arroz (em casca) (Tonelada) 179.528 178.336 186.377 193.416 182.253 
Aveia (em grão) (Tonelada) 117.989 223.976 189.299 320.294 327.880 
Batata - doce (Tonelada) 66.179 62.448 66.413 62.977 68.653 
Batata - inglesa (Tonelada) 648.377 582.440 659.230 610.663 580.350 
Cana-de-açúcar (Tonelada) 23.191.970 27.423.873 28.083.023 31.925.805 32.642.730 
Cebola (Tonelada) 59.944 65.858 73.356 76.362 80.326 
Centeio (em grão) (Tonelada) 995 1.512 1.032 1.170 869 
Cevada (em grão) (Tonelada) 69.146 77.470 72.342 185.178 172.120 
Ervilha (em grão) (Tonelada) 679 596 252 267 302 
Fava (em grão) (Tonelada) - - - - - 
Feijão (em grão) (Tonelada) 494.713 462.615 618.860 707.530 666.089 
Fumo (em folha) (Tonelada) 64.554 68.554 82.459 97.237 127.329 
Juta (fibra) (Tonelada) - - - - - 
Linho (semente) (Tonelada) - - - - - 
Malva (fibra) (Tonelada) - - - - - 
Mamona (baga) (Tonelada) 975 1.088 380 434 1.049 
Mandioca (Tonelada) 3.777.677 3.615.321 3.455.667 2.355.300 2.966.636 
Melancia (Tonelada) 10.731 77.155 101.069 107.599 96.369 
Melão (Tonelada) 500 916 2.178 2.061 2.638 
Milho (em grão) (Tonelada) 7.354.043 12.646.564 9.797.816 14.390.104 10.934.582 
Rami (fibra) (Tonelada) 1.006 897 1.378 1.381 1.196 
Soja (em grão) (Tonelada) 7.188.386 8.615.187 9.538.774 11.009.946 10.219.005 
Sorgo granífero (em grão) 
(Tonelada) 

8.269 15.685 12.740 42.198 19.262 

Tomate (Tonelada) 116.092 137.509 168.865 165.394 161.378 
Trigo (em grão) (Tonelada) 700.118 2.012.771 1.676.608 3.203.327 3.051.013 

FONTE: IBGE (2006) 

 

É uma produção diversificada representando a transformação da economia 

paranaense e ampliando a produtividade, aumentando a área produtiva em todo o 
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Estado nos últimos anos. O caso da soja que em 1980 a área colhida era de 

2.410.000 ha no Paraná e passou a ser de 3.649.119 ha no ano de 2003. E esse 

crescimento não foi somente em área, porém também em produtividade, pois foram 

colhidos em média 3.017 quilos por hectare no Paraná, enquanto que no ano de 

1980 colheu-se apenas 2.241 quilos por hectare, conseqüência da aplicação da 

tecnologia no processo agrícola (IPARDES, 2004). 

Esse crescimento foi motivado pela intervenção econômica do Estado, ora 

financiando a safra e os produtores agrícolas, através da concessão de crédito rural, 

ora financiando máquinas e equipamentos. Ou financiando a exportação e criando 

infra-estrutura para que a safra chegasse a seu destino, compradores em todos os 

cantos do mundo. 

Mas, a estrutura econômica paranaense sofreu mudanças ao longo dos 

anos, o “Estado do Paraná é caracterizado pela desigualdade regional oriunda da 

concentração econômica” IPARDES (2004, p. 4), pois a Região Metropolitana de 

Curitiba agrega a maior concentração industrial do Estado que transformou a 

economia paranaense nos últimos anos. 

Esta concentração é evidenciada pelo Quadro 3 que analisa as exportações 

do estado, onde 60% da exportação representa quatro grupos de produtos: a soja, 

automóveis, avicultura e madeira (IPARDES, 2004). 

 

                 QUADRO 3 - EXPORTAÇÃO PARANAENSE 

Participação (%) Item Exportado 
2003 1996 

Complexo Soja 35 47 
Complexo Automotivo 19 6 
Complexo Avicultura 6 5 
Complexo Açúcar 3 2 
Complexo Café 2 5 
Milho em Grão 4 1 
Cigarros de fumo 0 5 
Complexo Madeira 9 4 
Complexo papel e celulose 1 3 
Carnes de suínos 1 0 
Fios de seda 0 1 
Complexo bovino 1 1 
Outros 19 18 

                      FONTE: IPARDES, (2004, p. 5) 
                      NOTA:  Denominam-se complexo os produtos relacionados diretamente a uma 

atividade econômica. 
 

Esta situação representa mudança na estrutura econômica paranaense, e 
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representa um contexto da entrada de outros agentes econômicos, como as 

indústrias, isso não significa redução da importância agrícola no Estado. 

 

 

3.2.4  A Importância do Agrotóxico para o Agronegócio no Paraná 

 

 

Com a importância da agricultura na economia brasileira e especialmente 

para o Estado do Paraná, onde o complexo soja representa mais de 1/3 das 

movimentações portuárias (Quadro 3), a tecnologia de produção na agricultura 

passou a ocupar um espaço fundamental neste contexto; onde a dependência dos 

agrotóxicos fixou-se como uma realidade. Não há como produzir em larga escala 

sem uso de insumos vitais, para atingir o máximo possível dentro do potencial de 

produtividade de cada cultura há dependência de uso de agrotóxicos. 

 

Em conseqüência das pressões produtivas oriundas da Globalização, os 
países em desenvolvimento se tornaram altamente dependentes do uso de 
agrotóxicos em sistemas agrícolas que paulatinamente incorporaram a 
lógica produtiva disseminada pelos países desenvolvidos. Um fato de 
extrema importância para a cristalização de tal dependência foi à 
implementação da chamada Revolução Verde a partir da década de 60. A 
Revolução Verde era na prática constituída por um grande “pacote de 
insumos” elaborado pelos países desenvolvidos e difundido em todo o 
mundo (AQUINO, 2000). 

 

A necessidade do aumento da produção de alimentos no mundo está 

diretamente relacionada com o crescimento populacional, o qual atingiu um nível 

sem precedentes com o advento da revolução industrial. Assim como em outras 

áreas produtivas na agricultura o impacto deste crescimento populacional foi muito 

grande, gerando uma necessidade de crescimento em cascata em todo 

agronegócio, como a produção de máquinas, insumos e agrotóxicos. 

A monocultura passou a ocupar espaço cada vez maior nos países 

essencialmente agrícolas, o que fortaleceu a dependência da necessidade de uso 

de fertilizantes e agrotóxicos para garantir produtividades crescentes. 

 

Em conseqüência da exigência de uma demanda cada vez maior de 
alimentos, práticas agrícolas apoiadas na adoção de monoculturas em 
grandes extensões foram amplamente utilizadas como estratégia para 
fornecer alimentos para os grandes mercados urbanos. Entretanto, com o 
passar do tempo, juntamente com a monocultura, o que ocorreu                 
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foi uma constante e crescente utilização de fertilizantes químicos e 
agrotóxicos (AQUINO, 2000). 

 

Hoje não há como separar da agricultura em escala a utilização de 

máquinas, fertilizantes e agrotóxicos. 

 

 

3.2.5  Consumo de Glifosato 

 

 

O glifosato é um herbicida sistêmico não seletivo desenvolvido para matar 

ervas, principalmente perenes. O herbicida é absorvido pelas folhas das plantas, não 

por suas raízes. 

O glifosato é um aminofosfonato análogo ao aminoácido natural glicina, que 

portanto ocupa o lugar desta na síntese protêica. Seu nome é uma contração de 

glicina + fosfato. 

O glifosato mata as plantas por inibir a enzima 5-enolpiruvoil-shikimato-3-

fosfato sintetase, que sintetiza os aminoácidos aromáticos: fenilalanina, tirosina e 

triptofano. Catalisando a reação do shikimato-3-fosfato (S3P) e do fosfoenolpurivato 

para formar EPSP e fosfato. Os aminoácidos aromáticos são usados também para 

produzir metabólitos secundários como folatos, ubiquinonas e naftoquinas. A via do 

shikimato não está presente em animais. 

O glifosato é um herbicida pós-emergente, pertencente ao grupo         

químico das glicinas substituídas, classificado como não-seletivo e de ação 

sistêmica. Apresenta largo espectro de ação, o que possibilita um excelente                       

controle de plantas daninhas anuais ou perenes, tanto de folhas largas como 

estreitas (MONSANTO, 2006). 

É absorvido basicamente pela região clorofilada das plantas (folhas e tecidos 

verdes) e translocado preferencialmente pelo floema, para os tecidos 

meristemáticos. O glifosato atua como um potente inibidor da atividade da 5-

enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que é catalisadora de uma das 

reações de síntese dos aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano, 

influencia também outros processos, como a inibição da síntese de clorofila, estimula 
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a produção de etileno, reduz a síntese de proteínas e eleva a concentração            

do IAA (RODRIGUES, 1994). 

A ampla utilização do glifosato em várias culturas, incluindo as perenes, 

desde a sua instalação (pré-plantio) até a fase produtiva, tem-se mostrado vantajosa 

em relação a vários métodos de controle de plantas daninhas, inclusive a capina 

manual. Aspectos relacionados à toxicologia, ecotoxicologia, facilidade de manuseio, 

eficácia de controle, ganhos de produtividade etc. tornaram o produto líder mundial 

no controle de plantas daninhas (MONSANTO, 2006). 

A dinâmica do glifosato é de compreensão muito simples, ou seja, o produto 

atua muito bem como herbicida onde é aplicado e, desde que seguidas as 

recomendações da bula e respeitadas as boas práticas agrícolas para a 

pulverização, não apresentará efeito onde não foi aplicado, pois a molécula não se 

move no solo, por apresentar rápida e alta taxa de adsorção. Como já comentado 

anteriormente, a molécula não se move no solo. Assim, na eventual ocorrência de 

morte de ponteiros de árvores adultas, a causa pode estar relacionada a outros 

aspectos como, por exemplo, a deficiência nutricional, o ataque de pragas e 

doenças ou, ainda, as condições estressantes bióticas e abióticas do meio (PRATA 

et al., 2000, apud MONSANTO, 2006). 

A segurança para as culturas, quanto ao uso do produto, pode ser atestada 

pelas áreas e culturas onde o glifosato é utilizado. Um importante exemplo são as 

áreas de plantio direto, que tiveram um crescimento bastante expressivo no mundo;  

no Brasil não é diferente, sendo que o volume de glifosato utilizado é muito maior 

nesta modalidade de cultivo (plantio direto), de acordo como divulgado pelo Boletim 

Eletrônico Semanal da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos de número 13 de 2005: 

 

O volume do glifosato aplicado na soja convencional, é de 1,58 
litros/hectare. Na soja transgênica, 5,50 litros/hectare. Portanto,um aumento 
de 248,1%. “O agrotóxico elimina as ervas daninhas sensíveis e mantém as 
resistentes.” Seleciona-se as mais fortes. O resultado são doses crescentes 
de veneno. 
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Conforme divulgado no site da AENDA (2007): 

 

No ano passado, o glifosato foi comercializado em uma quantidade perto de 
80 milhões de litros, representando 25% de todo o mercado brasileiro de 
defensivos agrícolas, que foi de 313 milhões de litros/quilos. A fotografia da 
oferta mostra que a empresa MONSANTO, abastecendo diretamente o 
consumidor ou fornecendo material para outras empresas, representa 80% 
do mercado. Os outros 20% são de outros detentores da tecnologia de 
síntese do glifosato e suas matérias-primas, entre os quais destacam-se 
países da Ásia, que começam a descobrir o potencial brasileiro, 
prenunciando-se uma competição que poderá equilibrar melhor o mercado. 

Com a liberação da soja transgênica resistente ao glifosato, o volume desse 
herbicida se avizinhará dos 200 milhões de litros, a se repetir o mesmo 
fenômeno ocorrido nos Estados Unidos e na Argentina. Esse enorme 
volume adicional poderá ficar cativo apenas de uma empresa e suas 
concessionárias. 

 

Esse crescimento da área de plantio direto é fundamentado em pesquisas 

científicas desenvolvidas por instituições públicas e privadas, demonstrando, nas 

condições brasileiras, o seu sucesso nos aspectos de preservação, sustentabilidade 

e aumento de produtividade, sendo que a maioria dessas áreas recebe mais de três 

aplicações de glifosato por ano, algumas delas há mais de 20 anos. É inegável que 

a adoção do plantio direto reduziu de forma expressiva as perdas de solo pelos 

processos erosivos laminar e eólico (MONSANTO, 2006). 

 

 

3.3  ENTENDENDO OS CONCEITOS E DEFINIÇÕES: AGROTÓXICOS 

 

 

Os produtos utilizados na agricultura com o intuito de defesa vegetal 

recebem diferentes terminologias, dependendo do autor; o que pode esclarecer os 

diferentes pontos de vistas que existem sobre os químicos utilizados na agricultura. 

Contudo, são produtos que tem como objetivo trazer benefícios indiretos às plantas 

cultivadas pelo homem; uma vez que, estas são sensíveis ao ataques de pragas e 

doenças ou a concorrência por plantas invasoras, denominadas de ervas daninhas, 

que são controlados pelos agrotóxicos. Desta forma, age de forma defensiva 

mesmo, não causam incremento de produtividade, apenas minimizam as perdas que 

podem ter caso não haja interferência do homem, protegendo-as. Diferindo de 

outros insumos agrícolas - fertilizantes, sementes, corretivos, etc. - que agem de 

forma a produzirem aumentos significantes  à produtividade das culturas. 
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Os agrotóxicos dividem-se em três categorias, de acordo com o alvo que vão 

atuar: inseticidas, controlando insetos; fungicidas, controlando doenças; e herbicidas 

controlando plantas invasoras (RÜEGG et al., 1991, p. 22). 

Em Lima-e-Silva et al. (2002, p. 07) o termo agrotóxico significa “a 

substância química utilizada na agricultura para combater os diferentes tipos de 

pragas que atacam as lavouras (exemplo: insetos, fungos e ervas daninhas)”. Este 

termo se refere ao produto tóxico usado na agricultura, daí agro+tóxico = agrotóxico; 

sendo a toxicologia apenas a ciência que estuda seus efeitos, agro é um designativo 

de algo utilizado para a produção agrícola sob atividade do homem e tóxico algo que 

tem a propriedade de envenenar. 

Assim, agrotóxicos são controladores de pragas e moléstias, ou mesmo de 

plantas não cultivadas comercialmente (ervas daninhas) (MARTINS, 2005). Para 

outros autores o termo mais indicado seria biocida, por se tratar de algo que “mata a 

vida” Moragas; Schneider (2003). Contudo, o termo biocida inclui os organismos não 

alvo.  

Já para Lima-E-Silva et al. (2002, p. 30) o termo biocida deve ser entendido 

como: 

 

Substância química, natural ou sintética, utilizada para controlar ou eliminar 
organismos considerados nocivos a uma atividade humana ou determinada 
região. Qualquer químico tóxico, usado para matar organismos vegetais ou 
animais que causam danos econômicos às colheitas, ou criação de plantas, 
ou animais domésticos. Os herbicidas, inseticidas e pesticidas são 
exemplos de biocidas. Os pesticidas artificiais geralmente causam danos 
ambientais significativos por seus efeitos colaterais indesejados e 
desarmonia com os processos naturais.  

 

Bull; Hathaway (1986) apud Moragas; Schneider (2003, p. 28) definiram: 

 

Substância química, natural ou sintética, utilizada para controlar ou eliminar 
organismos considerados nocivos a uma atividade humana ou determinada 
região. Qualquer químico tóxico, usado para matar organismos vegetais ou 
animais que causam danos econômicos às colheitas, ou criação de plantas, 
ou animais domésticos. Os herbicidas, inseticidas e pesticidas são 
exemplos de biocidas. Os pesticidas artificiais geralmente causam danos 
ambientais significativos por seus efeitos colaterais indesejados e 
desarmonia com os processos naturais. 

 

De modo geral, os agrotóxicos, quer seja como possam ser designados, são 

produtos sintetizados artificialmente para minimizar a ação de agentes nocivos 

(pragas, patógenos, plantas invasoras, etc) às culturas agrícolas, que podem estar 
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interferindo na produtividade ou qualidade das produções agrícolas, armazenagem 

ou transporte, causando danos econômicos. 

Perante a legislação brasileira e segundo Lei Federal de Agrotóxicos - 

7.802/89 - art 2º, inciso I, agrotóxico é: 

 

(a) os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 
de seres vivos considerados nocivos; 

(b) as substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

Independente do termo usado na designação ou mesmo da definição dada 

aos agrotóxicos, temos que ter ciência de que são produtos perigosos ao meio 

ambiente e que devem ser utilizados com critério. 

 

 

3.4  IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR AGROTÓXICO 

 

 

Para podermos entender sobre impacto ambiental causado por agrotóxico 

temos que ter valores de referência e onde avaliarmos estas alterações. O Ministério 

da Saúde determinou indicadores baseados em dados toxicológicos para produtos 

agrotóxicos e os padrões de potabilidade das águas para consumo humano; sendo 

assim, se a água superficial é escolhida como ambiente de estudo, e os produtos 

usados na agricultura são o seu atributo, os níveis destes produtos podem ser 

considerados causadores de impacto ambiental sempre que atingirem estes níveis 

ou ultrapassá-los. O artigo 14 da Portaria 518 de 2005 do Ministério da Saúde diz: “A 

água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas 

que representam risco para a saúde”. 
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TABELA 1 - PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 Valor Máximo Permitido (ug/l) 

Alaclor 20 

Atrazina 2 

Bentazona 300 

2,4 D 30 

Glifosato 500 

Metolaclor 10 

Pendimentalina 20 

Propanil 20 

Simazina 2 

Trifluralina 20 

    FONTE: PORTARIA 518/2005 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CETESB (2005) 

 

 

Podemos entender em termos gerais que qualquer alteração da condição 

normal das propriedades químicas, físicas ou biológicas do meio ambiente que 

possa afetar direta ou indiretamente a segurança, a saúde ou o bem estar de uma 

população é considerado impacto ambiental. 

Para avaliar um impacto ambiental é necessário que se faça uma coletânea 

de técnicas que possam conferir maior segurança ao resultado obtido, sendo 

necessário coletar, analisar avaliar, comparar e organizar todas as informações em 

questão, de forma quantitativa e qualitativa.  

 

Além dos impactos diretos causados em virtude da aplicação de 
agrotóxicos, o uso destes produtos pode contaminar os alimentos obtidos 
nos sistemas agrícolas onde são aplicados, visto que seus resíduos podem 
permanecer nos alimentos, causando prejuízos à saúde de seus 
consumidores. Desta forma, as populações consumidoras de alimentos 
contaminados por agrotóxicos muitas vezes serão acometidas por doenças. 
O problema encontra-se novamente no fato de ser muito difícil relacionar a 
origem de tais doenças à contaminação por agrotóxicos, pois na maioria dos 
casos o contato é pequeno ou moderado, e os efeitos se expressam através 
de dores de cabeça, tonturas, mal-estar, que são problemas corriqueiros na 
vida dos seres humanos (AQUINO et. al., 2000). 

 

Os agrotóxicos podem causar danos no meio ambiente por uso inadequado, 

aplicação pontual, onde ocorrem carga e descarga de produtos quer seja de forma  



 

 

39 

ocasional ou por acidente, durante o transporte, manuseio inadequado além 

do problema de descarte de embalagens. As embalagens podem ser destruídas de 

forma inadequada por queima sem critério, abandonadas nas margens dos rios, 

enterradas ou mesmo usadas para fins diversos, sem nenhum condicionante de 

segurança para o homem ou meio ambiente. Ainda hoje, mesmo com uma 

legislação vigorando sobre recolhimento e destinação destas embalagens, temos 

uma parte destas que sofrem destino inadequado. O INPEV (Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias), que é o órgão responsável pelo 

recolhimento e destinação das mesmas, no seu site - não divulga qual percentual é 

recolhido de embalagens usadas de agrotóxicos, mas informa que no primeiro 

semestre deste ano (2007) cresceu 19% o índice de recolhimento de embalagens, 

isto nos leva a crer que ainda temos destinação inadequada, possivelmente 

causando algum nível de impacto ambiental. 

 

Indicadores biológicos também podem ser usados em trabalhos de 
monitoramento e avaliação de impacto ambiental de herbicidas. Assim, por 
exemplo, organismos aquáticos como crustáceos e peixes podem ser 
selecionados como bioindicadores de alteração e de impacto, e suas 
populações podem ser monitoradas a campo. No entanto, cuidado especial 
deve ser tomado pois mudanças nas populações desses organismos podem 
ser causadas por outros contaminantes e por diversos fatores ambientais 
como temperatura e pH da água, disponibilidade de alimento e outros. Na 
prática, a combinação de indicadores químicos e biológicos é sempre 
recomendável em programas de monitoramento e avaliação e na formação 
de um sistema de informação de impactos ambientais de herbicidas e 
demais agrotóxicos (SPADOTTO, 2002). 

 

Os agrotóxicos podem afetar diversos organismos vivos que não 

especificamente os seus alvos de controle, sendo assim, podem existir diversas 

formas de contaminação pelos agrotóxicos. São dois os principais grupos, a 

contaminação direta e indireta; a primeira é quando o agrotóxico foi usado como 

defensivo agrícola e a segunda é quando não foi usado na sua aplicação principal, 

causando problemas ambientais. Como exemplo de contaminação indireta, podemos 

citar resíduo de produtos lançado em um rio por ocasião da lavagem de 

equipamento de aplicação, sobra de produtos descartados no meio ambiente, 

descarte de embalagem usada no meio ambiente, dentre outros.  

A contaminação do meio ambiente por agrotóxico pode causar inúmeros 

problemas ambientais que envolvem poluição do solo, do ar e/ou da água, tornando 

estes ambientes impróprios para ou no mínimo problemáticos para os seres vivos. 
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[...] as formas perceptíveis e imperceptíveis de poluição do ar, da água, do 
solo e poluição sonora; principais atividades locais que provocam poluição 
(indústrias, mineração, postos de gasolina, curtumes, matadouros, criações, 
atividades agropecuárias, em especial as de uso intensivo de adubos 
químicos e agrotóxicos, etc.) (PRADO et al., 1997). 

 

 

3.5  A LEGISLAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

 

 

3.5.1  O Processo Histórico da Legislação 

 

 

A legislação ambiental brasileira, desde os tempos coloniais se preocupa 

com a proteção da natureza, especialmente recursos naturais, florestais e 

pesqueiros, era sempre uma preocupação setorial, voltada para os interesses 

econômicos imediatos. 

Basta lembrar que a exploração da madeira e de seus subprodutos, nos 

primeiros tempos, que representavam a base colonial e se constituíam em 

Monopólio da Coroa Portuguesa. Assim, a Carta Régia de 27 de abril de 1442 é a 

primeira disposição governamental conhecida de proteção à árvore no direito 

português, à exceção dos casos de incêndio. Seguia-se ao período de notáveis 

vitórias portuguesas, no reinado de D. João I, em que a conquista de Ceuta, a 

descoberta da ilha da Madeira, da ilha de Santa Maria incorporaram à Coroa 

territórios nos quais a riqueza mais visível eram matas frondosas. Simultaneamente, 

a nação se encontrava empenhada em aumentar, cada vez, mais a sua já 

respeitável esquadra, sem o que seria impossível conservar a soberania sobre as 

novas terras (IBAMA, 2006). 

Já na Proclamação da República, ou seja após a Independência, esta visão 

ambiental ligada a interesses econômicos continuou presente, protegendo-se 

sempre setores do meio ambiente tendo em vista prolongar sua exploração. Mesmo 

já neste século, a partir da década de 30, quando o país sofreu profundas 

modificações políticas, o velho Código Florestal, o Código de Águas (ambos de 

1934), assim como o Código de Caça e o de Mineração, tinham seu foco voltado 

para a proteção de determinados recursos ambientais de importância econômica. O 

Código de Águas, por exemplo, muito mais que a proteção a este recurso natural, 
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privilegiava, a sua exploração para geração de energia elétrica. 

Código Florestal de 1934 foi instituído pelo Decreto no 23.793 de 23 de 

janeiro daquele ano. Era composto por nove capítulos e cento e onze artigos; 

estabelecia quatro categorias de florestas em seu artigo 3º, a saber: (a) protetoras; 

(b) remanescentes; (c) modelo e (d) de rendimento. 

Portanto, as florestas consideradas em conjunto constituíam bem de 

interesse comum a todos os habitantes do país. Considerar as florestas em seu 

conjunto significava reconhecer que interessava à sociedade que florestas fossem 

apreciadas como parte integrante da paisagem natural, estendendo-se 

continuamente pelo terreno e, portanto, por todas as propriedades, públicas ou 

privadas. A expressão bem de interesse comum a todos habitantes do País já 

indicava, à época, a preocupação do legislador com a crescente dilapidação do 

patrimônio florestal do País, enquanto os particulares tivessem poder de livre 

disposição sobre as florestas.  

A esse respeito, Pereira (1999) refletia a essência do pensamento implícito 

àquela norma legal, pois as Florestas particulares eram florestas condenadas à 

morte. A questão da natureza jurídica das florestas será retomada mais à frente, ao 

se examinar o conteúdo do mesmo Art. 1°, muito embora com nova redação, no 

Código Florestal instituído em 1965. 

O Código de Água, estabelecido pelo Decreto Federal n.º 24.643, de 10 de 

julho de 1934, consubstancia a legislação básica brasileira de águas. O Código 

assegura o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de água para as primeiras 

necessidades da vida e permite a todos usar as águas públicas, conformando-se 

com os regulamentos administrativos. Impede a derivação das águas públicas para 

aplicação na agricultura, indústria e higiene, sem a existência de concessão, no caso 

de utilidade pública, e de autorização nos outros casos; em qualquer hipótese, dá 

preferência à derivação para abastecimento das populações. 

O Código de águas estabelece que a concessão ou a autorização deve ser 

feita sem prejuízo da navegação, salvo nos casos de uso para as primeiras 

necessidades da vida ou previstos em lei especiais. Estabelece, também, que a 

ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo 

a terceiros. 

Ressalta ainda, que os trabalhos para a salubridade das águas serão 

realizados à custa dos infratores que, além da responsabilidade criminal, se houver, 
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responderão pelas perdas e danos que causarem e por multas que lhes forem 

impostas pelos regulamentos administrativos. 

Também esse dispositivo é visto como precursor do princípio usuário-

pagador, no que diz respeito ao uso para assimilação e transporte de poluentes. 

O governos seguidos a partir de 1964 que foram aparecendo as primeiras 

preocupações referentes a utilização dos recursos naturais de forma racional, pela 

compreensão que se atingiu de que tais recursos só se transformariam em riquezas 

se explorados de forma racional e de que se deveria dar múltiplos usos a esses 

recursos, de tal forma que sua exploração para uma determinada finalidade, não 

impedisse sua exploração para outros fins, nem viesse em detrimento da saúde da 

população e de sua qualidade de vida. 

E no período de 1964, destaca-se a Lei nº 4.504, de 30/12/1964 (Estatuto da 

Terra), o novo Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15/9/1965), a Lei de Proteção à 

Fauna (Lei nº 5.197, de 3/1/1967), Decreto-lei nº 221 (Código de Pesca), Decreto-lei 

nº 227 (Código de Mineração), Decreto-lei nº 289, (todos de 28/2/1967), que criam o 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, com incumbência expressa de 

"cumprir e fazer cumprir" tanto o Código Florestal, como a Lei de Proteção à Fauna. 

Também foram instituídas reservas indígenas, criados Parques Nacionais e 

Reservas Biológicas. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizada em 

Estocolmo em 1972, foi um marco importante na questão ambiental brasileiras. A 

participação brasileira nesta Conferência foi muito importante para os seus rumos, 

influindo na opinião pública, nacional e internacional. Pois, o Brasil preconizava o 

desenvolvimento econômico a qualquer custo, mesmo devendo pagar o preço da 

poluição em alto grau. Na verdade, o que a posição oficial brasileira defendia era 

que o principal sujeito da proteção ambiental deveria ser o Homem, sendo tão 

danosa para ele a chamada "poluição da pobreza" (falta de saneamento básico e de 

cuidados com a saúde pública - alimentação e higiene) como a "poluição da   

riqueza" (industrial). 

As pressões forçaram o país a dar uma prova pública de que o Governo 

Brasileiro tinha também preocupações com a poluição e com o uso racional dos 

recursos ambientais resultou na criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente - 

SEMA. Foi ela criada pelo Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973, como 

"órgão autônomo da Administração Direta" no âmbito do Ministério do Interior 
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"orientada para a conservação do meio ambiente e uso racional dos recursos 

naturais". 

As competências outorgadas à SEMA lhe deram condições de encarar o 

meio ambiente de uma forma integrada, cuidando das transformações ambientais 

adversas por vários instrumentos, inclusive influindo nas normas de financiamentos 

e na concessão de incentivos fiscais. Essas competências representaram uma 

verdadeira guinada na forma que a União vinha encarando a utilização dos recursos 

naturais e o controle da poluição ambiental. 

Uma das competências emblemáticas da SEMA nesta nova visão é a de 

acompanhar as transformações do ambiente através de técnicas de aferição direta e 

sensoriamento remoto, identificando as ocorrências adversas e atuando no sentido 

de sua correção. As demais também representam notável progresso, basta ver que 

entre suas competências estava a de promover a elaboração e o estabelecimento de 

normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente, especialmente dos 

recursos hídricos, que assegurem o bem-estar das populações e o seu 

desenvolvimento econômico. 

Várias medidas legais foram tomadas posteriormente com o objetivo de 

preservar e conservar os recursos ambientais e de controlar as diversas formas de 

poluição. A SEMA dedicou-se a defender dois grandes objetivos: estar atenta à 

poluição, principalmente a de caráter industrial, mais visível, e proteger a       

natureza (IBAMA, 2006). 

Pela primeira vez é acentuada a íntima ligação existente entre a 

necessidade da conservação ambiental com o desenvolvimento econômico e o bem-

estar das populações e é outorgado a um órgão ambiental a missão de atuar junto 

aos agentes financeiros para concessão de financiamento a entidades públicas e 

privadas com vistas a recuperação dos recursos naturais afetados por processos 

predatórios ou poluidores e de assessorar órgãos e entidades incumbidas da 

conservação do meio ambiente, tendo em vista o uso racional dos recursos 

ambientais. Também a necessidade de se promover a educação ambiental em 

escala nacional assim como a formação e o treinamento de técnicos e especialistas 

em assuntos relativos à preservação ambiental não foram esquecidos. 

A lei 6.938 elaborada pelo Poder Executivo, através da SEMA, foi 

amplamente discutida e sancionada pelo Congresso Nacional em 31 de outubro de 

1981. Esta lei estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, consolidando e 
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ampliando as conquistas já obtidas em nível estadual e federal. E também é 

instituído o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental. Por esse Cadastro foram definidos os instrumentos para a 

implementação da Política Nacional, dentre os quais o Sistema Nacional de 

Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA). Foi criado, também, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que tem poderes regulamentadores e 

estabelece padrões de meio ambiente” (IBAMA, 2006). 

A SEMA propôs o que seria de fato a primeira lei ambiental, no País, 

destinada à proteção da natureza: a Lei nº 6.902, de 1981 - ano-chave em relação 

ao meio ambiente brasileiro. 

Destaca-se a criação das seguintes unidades de conservação pelo governo 

federal: parques nacionais, reservas biológicas, reservas ecológicas, estações 

ecológicas, áreas de proteção ambiental e áreas de relevante interesse ecológico. 

Nos estados e municípios a preocupação centrou-se na proteção de mananciais e 

cinturões verdes em torno de zonas industriais. Em 1985, apenas 1,49% da área 

total do País é ocupada por unidades de conservação (IBAMA, 2006). 

A Constituição de 5 de outubro de 1988 foi um passo decisivo para a 

formulação da política ambiental. Pela primeira vez na história de uma nação, uma 

constituição dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre o governo 

e a sociedade a responsabilidade pela sua preservação e conservação. 

A principal qualidade desta legislação foi o reconhecimento, ditado pela 

experiência, de que a execução de uma Política Nacional do Meio Ambiente em um 

país com as dimensões geográficas do Brasil não seria possível se não houvesse 

uma descentralização de ações, acionando-se os Estados e Municípios como 

executores de medidas e providências que devem estar solidamente embasadas no 

postulado que o meio ambiente representa um patrimônio a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. O advento da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente alterou completamente o enfoque legal que, até então, 

contemplava a utilização dos recursos naturais. 

A legislação a partir da Constituição Federal de 1988 é discutida em tópicos 

a seguir, que foram separadas dentro desta pesquisa por sub-tópicos do tópico 

sobre legislação ambiental. 
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3.5.2  Legislação Federal 

 

 

A Constituição Federal de 1988, diz: 

 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; [...] 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; [...] (BRASIL, 2007). 

 

Neste sentido a Constituição Brasileira é clara no que diz respeito que cabe 

ao Poder Público controlar a produção, e a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que põem em risco a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente. 

Ainda focando a atenção para o parâmetro federal, a Lei 7.802 (de 11 de 

julho de 1989), foi alterada pela Lei 9.974 (de 6 junho de 2000) que dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências.  

Assim, para efeito da Lei 7.802/89 consideram-se agrotóxicos e afins, 

denominação do artigo 2º, que diz: 

 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
I - 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 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos; 
b) substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento; 
II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-
primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de 
agrotóxicos e afins (BRASIL, 2007). 
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É obrigatório também que os agrotóxicos, seus componentes e afins, para 

serem produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se 

previamente registrados em órgão federal de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da 

agricultura. 

O artigo 6º da Lei 7.802/89 teve seu texto alterado pela Lei 9.974/00, desta 

forma o texto trata das embalagens dos agrotóxicos e afins, e diz: 

 

Art. 6o - As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos: 
I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer 
vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a 
facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem; 
II - os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados 
pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas; 
III - devem ser suficientemente resistente em todas as suas partes, de forma 
a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências 
de sua normal conservação; 
IV -  devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído 
ao ser aberto pela primeira vez. 
Parágrafo único - Fica proibido o fracionamento ou a reembalagem de 
agrotóxicos e afins para fins de comercialização, salvo quando realizados 
nos estabelecimentos produtores dos mesmos. 
§ 1o O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o 
objetivo de comercialização somente poderão ser realizados pela empresa 
produtora, ou por estabelecimento devidamente credenciado, sob 
responsabilidade daquela, em locais e condições previamente autorizados 
pelos órgãos competentes (BRASIL, 2007). 

 

A Lei 9.974/00 é clara e objetiva quanto a sua alteração e o controle dos 

agrotóxicos com relação as embalagens que irão transportar o produto. Passando 

também a responsabilizar os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins, 

obrigando-os a devolver as embalagens vazias, como diz a alínea 2º do art. 6º. 

 

§ 2º  Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar 
a devolução das embalagens vazias dos produtos aos 
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com 
as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, 
contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo 
órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos 
ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo 
órgão competente. 
[...] 

§ 4º  As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou 
dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação 
de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme normas 
técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de 
seus rótulos e bulas (BRASIL, 2007). 
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Fixando também responsabilidade as empresas produtoras sobre a 

destinação das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários dos produtos, 

assim formando a idéia que foi matéria de estudo complementar sobre as normas e 

instruções dos órgãos registrantes dos agrotóxicos e seus afins, com diz o texto na 

alínea 5, do art. 6º da mesma Lei. 

 

§ 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 
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, 2007). 

 

Decreto 4.074 (de 4 de janeiro de 2002), regulamenta a Lei no 7.802, de      

11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

O capítulo IV do Decreto 4.074/02 trata do tema embalagem, do 

fracionamento, da rotulagem e da propaganda, que faz parte do contexto proposto 

desta análise, da destinação final de sobras e de embalagens, o decreto                 

diz o “Art. 51. Mediante aprovação dos órgãos federais intervenientes no processo 

de registro, a empresa produtora de agrotóxicos, componentes ou afins poderá 

efetuar a reutilização de embalagens”. Isso significa que a reutilização deste material 

é de exclusividade das empresas produtoras de agrotóxicos, desde que autorizadas. 

E os usuários também sofreram imposições relativas ao Decreto, que diz: 

 
Art. 53.  Os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar a devolução das 
embalagens vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais 
em que foram adquiridos, observadas as instruções constantes dos rótulos 
e das bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua compra. 
§ 1º  Se, ao término do prazo de que trata o caput, remanescer produto na 

embalagem, ainda no seu prazo de validade, será facultada a 
devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de 
validade. 

§ 2º  É facultada ao usuário a devolução de embalagens vazias a qualquer 
posto de recebimento ou centro de recolhimento licenciado por órgão 
ambiental competente e credenciado por estabelecimento comercial. 

§ 3º  Os usuários deverão manter à disposição dos órgãos fiscalizadores os 
comprovantes de devolução de embalagens vazias, fornecidas pelos 
estabelecimentos comerciais, postos de recebimento ou centros de 
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recolhimento, pelo prazo de, no mínimo, um ano, após a devolução da 
embalagem. 

§ 4º  No caso de embalagens contendo produtos impróprios para utilização 
ou em desuso, o usuário observará as orientações contidas nas 
respectivas bulas, cabendo às empresas titulares do registro, 
produtoras e comercializadoras, promover o recolhimento e a 
destinação admitidos pelo órgão ambiental competente. 

§ 5º  As embalagens rígidas, que contiverem formulações miscíveis ou 
dispersíveis em água, deverão ser submetidas pelo usuário à 
operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme 
orientação constante de seus rótulos, bulas ou folheto complementar. 

§ 6º  Os usuários de componentes deverão efetuar a devolução das 
embalagens vazias aos estabelecimentos onde foram adquiridos e, 
quando se tratar de produto adquirido diretamente do exterior, 
incumbir-se de sua destinação adequada (BRASIL, 2007). 

 

Os comerciantes são responsáveis pelo recebimento e armazenamento das 

embalagens vazias, como diz o “Art. 54: 

 

Os estabelecimentos comerciais deverão dispor de instalações adequadas 
para recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas 
pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas respectivas empresas 
titulares do registro, produtoras e comercializadoras, responsáveis pela 
destinação final dessas embalagens. 

 

Sendo autorizado ao posto de venda quando não tiverem condições 

credenciar postos de recebimento ou centro de recolhimento das embalagens, como 

afirma no mesmo decreto as alíneas: 

 

§ 1º  Se não tiverem condições de receber ou armazenar embalagens 
vazias no mesmo local onde são realizadas as vendas dos produtos, 
os estabelecimentos comerciais deverão credenciar posto de 
recebimento ou centro de recolhimento, previamente licenciados, 
cujas condições de funcionamento e acesso não venham a dificultar a 
devolução pelos usuários. 

§ 2º  Deverá constar na nota fiscal de venda dos produtos o endereço para 
devolução da embalagem vazia, devendo os usuários ser formalmente 
comunicados de eventual alteração no endereço (BRASIL, 2007). 

 

É obrigatório ao estabelecimento comercial, posto de recebimento e centros 

de recolhimento fornecer comprovantes de recebimentos, constando informações 

mínimas com nome da pessoa que efetuou a devolução, sendo pessoa física ou 

jurídica, a data, e a quantidade e tipo de embalagem recebida, como diz o art. 55. 

Ainda como diz o Art. 56. “Os estabelecimentos destinados ao 

desenvolvimento de atividades que envolvam embalagens vazias de agrotóxicos, 

componentes ou afins, bem como produtos em desuso ou impróprios para utilização, 

deverão obter licenciamento ambiental” (BRASIL, 2007). 
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3.5.3  A Legislação do Paraná 

 

 

As legislações validas para o Estado do Paraná, a respeito do agrotóxico e 

suas embalagens, serão discutidas individualmente, a luz do problema de pesquisa, 

mas resumem-se em: 

• Lei 7827, de 29 de dezembro de 1983, dispõe que a distribuição e 

comercialização no território do Estado do Paraná, de produtos 

agrotóxicos e outros biocidas, ficam condicionados ao prévio 

cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria do 

Interior e adota outras providências; 

• Lei 12.493, de 22 de janeiro de 1999, estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando 

controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus 

impactos ambientais e adota outras providências; 

• Portaria 057/96, de 10 de junho de 1996, disciplina o Cadastro Estadual 

Ambiental de Agrotóxicos e outros Biocidas. 

A Lei 7.827, de 29 de Dezembro de 1983, no artigo 10, diz: “Art. 10 - Os 

produtos agrotóxicos só poderão ser comercializados diretamente aos usuários, 

através da apresentação da Receita Agronômica, fornecida por um Engenheiro 

Agrônomo registrado no CREA”. Que para fins legais é uma evidência importante, 

pois com a Receita Agronômica, evidencia-se a aplicação, é importante ressaltar 

aplicação legal, de volumes físicos de agrotóxicos necessários e adequados a 

realizada, registrada pelo fabricante nas lavouras. 

As embalagens vazias dos agrotóxicos são consideradas pela Lei 12.493, de 

22 de janeiro de 1999, como resíduos sólidos, e devem ser reutilizadas como diz o 

texto: 

 

Art. 2° - Para os fins desta lei, entende-se por resíduos sólidos qualquer 
forma de matéria ou substâncias, nos estados sólidos e semi-sólidos, que 
resulte de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços, de varrição e de outras atividades da comunidade, capazes de 
causar poluição ou contaminação ambiental. [...]. 
Art. 3° - Ficam estabelecidos os seguintes princípios no tocante a atividades 
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de geração, importação e exportação de resíduos sólidos: I - a geração de 
resíduos sólidos, no território do Estado do Paraná, deverá ser minimizada 
através da adoção de processos de baixa geração de resíduos e da 
reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dando-se prioridade à 
reutilização e/ou reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e 
disposição final, exceto nos casos em que não exista tecnologia viável; II - 
os resíduos sólidos gerados no território do Estado do Paraná somente 
terão autorização de transporte para outros Estados da Federação, após 
autorização ou declaração de aceite emitida pela autoridade ambiental 
competente dos Estados receptores dos mencionados resíduos; III - os 
resíduos sólidos gerados nos outros Estados da Federação somente serão 
aceitos no Estado do Paraná, desde que previamente aprovados pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA, ouvido o Instituto Ambiental 
do Paraná - IAP; IV - os resíduos sólidos gerados em outros países somente 
serão aceitos no Estado do Paraná, desde que atendidos os critérios 
estabelecidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA e demais normas federais bem como o 
disposto no inciso III deste artigo. Parágrafo único: No caso do inciso III do 
presente artigo, fica facultado ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - 
CEMA, ouvido o Instituto Ambiental do Paraná - IAP, aprovar grupos ou 
categorias de resíduos sólidos que pela sua natureza e condições de 
reciclagem e reaproveitamento, fiquem sujeitos apenas às autorizações de 
lotes pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP (PARANÁ, 2007). 

 

No tocante as atividades geradoras de resíduos sólidos, de qualquer 

natureza, são responsáveis pelo seu acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento, disposição final, pelo passivo ambiental oriundo da 

desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação de áreas 

degradadas. E devem obrigatoriamente sofrer correto acondicionamento, como diz: 

 

Art. 5° - Os resíduos sólidos deverão sofrer acondicionamento, transporte, 
tratamento e disposição final adequados, atendendo as normas aplicáveis 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as condições 
estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, respeitadas as 
demais normas legais vigentes. 

 

 

Sendo classificados como: 

 

Art. 6° - Para fins de acondicionamento, transporte, tratamento e disposição 
final os resíduos sólidos são classificados em Classe 1 - Perigosos, Classe 
2 - Não Inertes, e Classe 3 - Inertes, conforme estabelecido pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelas normas do Instituto 
Ambiental do Paraná - IAP. 
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Especificamente com relação ao agrotóxico, o artigo 121, é claro e diz: 

 

Art. 12 - As empresas produtoras e/ou comercializadoras de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, em todo o território do estado do Paraná, são 
responsáveis pelo estabelecimento de mecanismos de coleta e recebimento 
e pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas     
fabricados e/ou comercializados, bem como pelos produtos a preendidos 
pela ação fiscalizatória e pelos tornados impróprios para utilização, 
obedecidas as condições e critérios estabelecidos pelo Instituto Ambiental 
do Paraná - IAP (PARANÁ, 2007). 

  

Quanto a destinação final destes resíduos sólidos, artigo 142 diz: 

 

Art. 14 - Ficam proibidas, em todo o território do Estado do Paraná, as 
seguintes formas de destinação final de resíduos sólidos, inclusive pneus 
usados: I - lançamento “in natura” a céu aberto, tanto em áreas urbanas 
como rurais; II - queima a céu aberto; III - lançamento em corpos d’água, 
manguezais, terrenos baldios, redes públicas, poços e cacimbas, mesmo 
que abandonados; IV - lançamento em redes de drenagem de águas 
pluviais, de esgotos, de eletricidade, e de telefone.§ 1° O solo e o subsolo 
somente poderão ser utilizados para armazenamento, acumulação ou 
disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza, desde que sua 
disposição seja feita de forma tecnicamente adequada, estabelecida em 
projetos específicos, obedecidas as condições e critérios estabelecidos pelo 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP. § 2° A queima de resíduos sólidos a 
céu aberto poderá ser autorizada, pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 
somente em caso de emergência sanitária, reconhecida pela Secretaria de 
Estado da Saúde ou pela Secretária de Estado da Agricultura e 
Abastecimento. § 3° O lançamento de resíduos sólidos em poços 
desativados poderá ser autorizado mediante as condições e critérios 
estabelecidos pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP (PARANÁ, 2007). 

 

Finalizando a análise com a Portaria 057, de 10 de junho de 1996, disciplina 

o Cadastro Estadual Ambiental de Agrotóxicos e outros Biocidas, obrigando as 

empresas também a registrarem seus produtos junto ao IAP - Instituto Ambiental do 

Paraná. 

 

 

3.6  OS RESÍDUOS SÓLIDOS PODEM PRODUZIR ENERGIA 

 

 

As energias renováveis são consideradas como "energias alternativas" ao 

modelo energético tradicional, tanto pela sua disponibilidade (presente e futura) 

                                            
1 Lei 12.493, de 22 de Janeiro de 1999. 
2 Lei 12.493, de 22 de Janeiro de 1999. 



 

 

52 

garantida (diferente dos combustíveis fósseis que precisam de milhares de anos 

para a sua formação) como pelo seu menor impacto ambiental. 

Energias alternativas a partir de resíduos se caracterizam por ser uma 

tecnologia renovável, provocando emissões ao meio ambiente controláveis, podendo 

ainda, em dependência do tipo de biomassa, representar uma boa solução para o 

destino do lixo ou para auxiliar em questões relacionadas ao efeito estufa. 

 

 

3.6.1  Biomassa 

 

 

Os combustíveis mais comuns da biomassa são os resíduos agrícolas, 

madeira e plantas como a cana-de-açúcar, que são colhidos com o objetivo de 

produzir energia. O lixo municipal pode ser convertido em combustível para o 

transporte, indústrias e mesmo residências. Segundo Grauer e Kawano (2006), os 

recursos renováveis representam cerca de 20% do suprimento total de energia no 

mundo, sendo 14% proveniente de biomassa e 6% de fonte hídrica. No Brasil, a 

proporção da energia total consumida é cerca de 35% de origem hídrica e 25% de 

origem em biomassa, significando que os recursos renováveis suprem algo em torno 

de 2/3 dos requisitos energéticos do País. 

Atualmente o Brasil encontra-se em situação privilegiada no que se refere a 

suas fontes primárias de oferta de energia, diz em Grauer e Kawano (2006), e ainda 

verifica-se que a maioria da energia consumida no país é proveniente de fontes 

renováveis de energia (hidroeletricidade, biomassa em forma de lenha e derivados 

da madeira, como serragem, carvão vegetal, derivados da cana-de-açúcar e      

outras mais). 

A utilização de biomassa para produção de energia, tanto elétrica como em 

forma de vapor, em caldeiras ou fornos já é uma realidade no Brasil. O uso da 

madeira para a geração de energia apresenta algumas vantagens e desvantagens, 

quando relacionadas com combustíveis à base de petróleo. 
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3.6.2  Resíduos Urbanos 

 

 

É possível gerar energia a partir de alguns processos de eliminação de 

resíduos. Alguns incineradores aproveitam para gerar vapor e produzir eletricidade. 

A pirólise é um processo de decomposição química de resíduos sólidos por meio do 

calor em uma atmosfera com pouco oxigênio. Isto gera uma corrente de gás 

composta por hidrogênio, metano, monóxido de carbono (os três são combustíveis), 

dióxido de carbono, cinza inerte e outros gases (FEUP, 2006). 

A economia de muitos países tropicais tem uma participação importante da 

agricultura e do setor agro-industrial. Muitos desses países estão entre os dez 

maiores produtores agrícolas do mundo em cultivos como arroz, milho, cana de 

açúcar, óleos de soja e de palma, coco etc., ou são países exportadores de madeira 

processada. Em ambos os casos, são geradas grandes quantidades de resíduos.  

No Brasil, a fração desses resíduos usada para a produção de eletricidade e 

calor é muito limitada e, quando usados, são para auto-consumo e com baixíssima 

eficiência energética. Uma grande quantidade de resíduos de alto conteúdo 

energético é desperdiçada por indústrias extrativas e agrícolas que compram 

combustível para suprir suas necessidades de eletricidade e calor (PLANETA 

ORGÂNICO, 2006). 

Segundo Denton (1994), quando se fala em desperdícios e na geração de 

resíduos, o real problema a se definir é de ordem econômica e não ambiental, 

Exemplificando que a alguns anos atrás era mais barato enterrar papéis velhos e 

plásticos, do que eliminá-los ou reciclá-los. Porém as coisas estão mudando 

rapidamente e a concepção de foco do problema também deve mudar. Assim, tanto 

a gestão pública, como a iniciativa privada devem redefinir o problema de geração 

de resíduos buscando uma solução econômica. Para isso é importante que os 

resíduos que são descartados em aterros ou lixões comecem a serem vistos como 

oportunidades de negócios, ou seja, comecem a serem aproveitados passando 

então a ter um valor econômico. A partir daí, deve-se verificar e selecionar os 

mesmos para a reciclagem e não mais para os lixões e aterros. 

Hoje, já existem tecnologias modernas e comprovadas, para processamento 

e conversão de biomassa de resíduos, combinando eficiência e proteção ambiental, 

que poderiam ser utilizadas em grande escala por auto-produtores e produtores 

independentes de energia.  

Resíduos sólidos são materiais heterogêneos (inertes, minerais e orgânicos) 
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resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente 

utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de 

recursos naturais. Os resíduos sólidos constituem problemas sanitário, ambiental, 

econômico e estético. 

Os Resíduos sólidos podem ser divididos em grupos, como: 

• Lixo Doméstico: é aquele produzido nos domicílios residenciais. 

Compreende papel, jornais velhos, embalagens de plástico e papelão, 

vidros, latas e resíduos orgânicos, como restos de alimentos, trapos, 

folhas de plantas ornamentais e outros; 

• Lixo Comercial e Industrial: é aquele produzido em estabelecimentos 

comerciais e industriais, variando de acordo com a natureza da 

atividade; 

• Lixo Público: são os resíduos de varrição, capina, raspagem, entre 

outros, provenientes dos logradouros públicos (ruas e praças), bem 

como móveis velhos, galhos grandes, aparelhos de cerâmica, entulhos 

de obras e outros materiais inúteis, deixados pela população, 

indevidamente, nas ruas ou retirados das residências através de serviço 

de remoção especial; 

• Lixo de Fontes Especiais: é aquele que, em função de determinadas 

características peculiares que apresenta, passa a merecer cuidados 

especiais em seu acondicionamento, manipulação e disposição final, 

como é o caso de alguns resíduos industriais antes mencionados, do lixo 

hospitalar e do radioativo. 

Com o crescimento acelerado das metrópoles, do consumo de produtos 

industrializados, e mais recentemente com o surgimento de produtos descartáveis, o 

aumento excessivo do lixo tornou-se um dos maiores problemas da sociedade 

moderna. Isso é agravado pela escassez de áreas para o destino final do lixo. 

A sujeira despejada no ambiente aumentou a poluição do solo, das águas, 

do ar e agravou as condições de saúde da população mundial. O volume de lixo tem 

crescido assustadoramente. E uma das soluções imediatas seria reduzir ao máximo 

o seu volume e o consumo de produtos descartáveis, reutilizá-los e reciclá-los.  
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3.6.3  Resíduos Industriais 

 

 

São assim considerados os resíduos provenientes do beneficiamento de 

produtos agrícolas e florestais e os resíduos do uso de carvão vegetal no setor 

siderúrgico de ferro-gusa e aço, o gás de alto-forno a carvão vegetal. 

As indústrias madeireiras, serrarias e mobiliário, produzem resíduos a partir 

do beneficiamento de toras. Os tipos de resíduos produzidos são casca, cavaco, 

costaneira, pó de serra, maravalha e aparas. As indústrias de alimentos e bebidas 

produzem resíduos no fabrico de sucos e aguardente (laranja, caju, abacaxi, cana 

de açúcar, etc), no beneficiamento de arroz, café, trigo, milho (sabugo e palha), coco 

da Baía, amendoim, castanha-de-caju, etc. 

No setor de papel e celulose existem indústrias de papel e indústrias de 

celulose, e também indústrias integradas, ou seja, que produzem papel e celulose. 

Haverá nestes casos diferenças nos tipos de resíduos produzidos, porém, em linhas 

gerais este setor produz como resíduos: casca, cavaco e lixívia. Existiam em 2006 

220 companhias no Brasil com unidades industriais localizadas em 16 estados, 

utilizando madeira de reflorestamento, das espécies eucalipto e pinus (Resíduos do 

Brasil, 2007) 

O setor siderúrgico a carvão vegetal também possui unidades de ferro-gusa 

e de aço, e unidades integradas, que produzem ferro-gusa e aço. O ferro-gusa é um 

produto intermediário para a produção do aço, e importante produto de exportação.  

O gás de alto-forno é produzido durante a reação do carbono do carvão 

vegetal com o ferro do minério de ferro, e reinjetado no processo, possibilitando o 

reaproveitamento do calor. A siderurgia a carvão vegetal era responsável, em 2006, 

por cerca de 30% da produção siderúrgica brasileira e está concentrada 

principalmente no Estado de Minas Gerais, com algumas unidades no Espírito 

Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. 

 

 

3.6.4  Resíduos Rurais 

 

 

Os resíduos rurais incluem todos os tipos de resíduos gerados pelas 

atividades produtivas nas zonas rurais, quais sejam: os resíduos agrícolas, florestais 

e pecuários. Os resíduos agrícolas são aqueles produzidos no campo, resultantes 
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das atividades de colheita dos produtos agrícolas. 

A quantificação dos resíduos rurais é feita com base nos "índices de 

colheita", que expressam a relação percentual entre a quantidade total de biomassa 

gerada por hectare plantado de uma determinada cultura e a quantidade de produto 

economicamente aproveitável. 

Grande parte dos resíduos agrícolas é deixada no próprio terreno de cultivo, 

servindo como de proteção ao solo ou como adubo fornecedor de nutriente ao solo. 

São considerados resíduos florestais, aqueles gerados e deixados na 

floresta como resultado das atividades de extração da madeira. Infere-se que cerca 

de 20% da massa de uma árvore são deixados na floresta. Estima-se que existe um 

potencial muito grande de aproveitamento energético de resíduos florestais no 

Brasil, uma vez que as atividades extrativas da madeira, tanto para o carvoejamento, 

quanto para o uso não energético, desenvolvem-se de forma intensiva de Norte ao 

Sul do País. 

Os resíduos da pecuária são constituídos por estercos e outros produtos 

resultantes da atividade biológica do gado bovino, suíno, caprino e outros, cuja 

relevância local justifica seu aproveitamento energético. Este tipo de resíduo é 

importante matéria-prima para a produção de biogás, que pode ter um papel 

relevante no suprimento energético, principalmente para a cocção de alimentos nas 

zonas rurais. 

A disponibilidade de resíduos rurais, para efeito deste banco de dados é 

estimada com base na produção agrícola, extração de madeiras e atividade pecuária 

dos municípios. 

As embalagens de agrotóxicos depois de usadas são resíduos sólidos 

provenientes da agricultura e contaminam o meio ambiente, provocando morte de 

animais, peixes, microorganismos, etc; causando desequilíbrio da biodiversidade de 

um ambiente. 

 

 

3.6.4.1  Embalagens de Agrotóxicos 

 

 

As embalagens são na sua maioria de origem de material plástico, nas suas 

mais diferentes formas, como sacos plásticos ou plásticos rígidos com formatos 

definidos, sendo que os primeiros são comumente usados para acomodarem 
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produtos pós e os últimos mais comuns para produtos líquidos.  

 

 

 

     FIGURA 1 - EMBALAGEM VAZIA DE AGROTÓXICO 

      FONTE: INPEV (2007) 

 

 

Embalagem: 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. Classificando-se em: 
a) lavável: são as embalagens rígidas (plásticas, metálicas e vidros) que 
acondicionam formulações de agrotóxicos solúveis em água; b) não lavável: 
são as embalagens rígidas ou flexíveis (saquinhos plásticos, sacos de papel 
ou sacos plásticos metalizados) que acondicionam formulações de 
agrotóxicos não solúveis em água; c) não contaminada: são as embalagens 
(caixas de papelão usados para transportar outras embalagens) que não 
entram em contato direto com o agrotóxico (SILVA, et al, 2003). 

 

As embalagens podem estar em contato direto com o produto que        

acomoda - embalagem primária (Figura 1) - ou podem não ter contato com o 

produto, servem para acomodar as embalagens primárias. Estas últimas são 

consideradas não contaminadas e não perigosas, como é o caso das caixas de 

papelão, cartuchos de cartolina, termomoldáveis, etc.  
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      FIGURA 2 - AGRICULTOR DEVOLVENDO EMBALAGEM VAZIA 

       FONTE: INPEV (2007) 

 

Todas as embalagens devem ser devolvidas pelos agricultores (Figura 2) 

aos revendedores e destes às indústrias fabricantes, para estes darem o destino 

indicado. As embalagens não laváveis são incineradas em fornos especiais e as não 

contaminadas, como as laváveis, são destinadas à reciclagem.  

As embalagens laváveis, como a própria denominação diz, são as 

submetidas à tríplice lavagem antes de serem devolvidas pelos agricultores, 

conforme determina a legislação - Lei 9974/00 (BRASIL, 2007). 

 

 

3.6.4.1.1  Tríplice Lavagem 

 

 

Este procedimento implica em realizar três vezes o enxágüe da embalagem 

depois de esvaziada, o que significa que deve ser realizado este procedimento 

imediatamente após o esvaziamento da embalagem. Desta forma é evitado que o 

produto seque antes da embalagem ser lavada, permitindo melhor performance da 

mesma. 
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O procedimento da tríplice lavagem das embalagens consiste em:  
a) esvaziar completamente o conteúdo da embalagem no tanque do 

pulverizador;  
b) adicionar água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;  
c) tampar bem a embalagem e agitá-la por 30 segundos;  
d) despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador;  
e) repetir esta operação 3 vezes; e,  
f) inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo 

(CHIQUETI, 2005). 
 

Segundo pesquisas realizadas por Evaristo, Baptista e Maciel (1993; 1995) o 

trabalho da tríplice lavagem em embalagens de agrotóxicos produz resultados 

bastante positivos, garantindo mais de 99% de eficácia de remoção de resíduo de 

produto das embalagens. 

 

 

 TABELA 2 - PERCENTAGEM DE REMOÇÃO DE ALDRIN E DELTAMETRINA 

  FONTE: EVARISTO; BAPTISTA E MACIEL (1993) 

 

 

 TABELA 3 - PERCENTAGEM DE REMOÇÃO DE MONOCROTOFÓS E 

METIDATION 

 FONTE: EVARISTO; BAPTISTA E MACIEL (1994) 

 

 

 

Inseticida 
(princípio ativo)

Tipo de 
Embalagem

Nome Comercial
Concentração do 
Princípio Ativo 

(g.L-1)

Percentagem de 
Remoção

Aldrin COEX Aldrex 4 400 99,99825

Aldrin PEAD Aldrex 4 400 99,99981

Aldrin PET Aldrex 4 400 99,99982

Deltametrina COEX Decis 50 SC 50 99,99698

Inseticida 
(princípio ativo)

Tipo de 
Embalagem

Nome Comercial
Concentração do 
Princípio Ativo 

(g.L-1)

Percentagem de 
Remoção

Monocrotofós PEAD Nuvacren 400 400 99,99998

Monocrotofós PEAD Azodrin 400 400 99,99825

Metidation PEAD Supracid 400 CE 400 99,99985
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 TABELA 4 - PERCENTAGEM DE REMOÇÃO DE CLORPIRIFÓS E 

MONOCROTOFÓS 

   FONTE: EVARISTO; BAPTISTA E MACIEL (1995) 

 

Os resultados apresentados por Evaristo, Batista e Maciel são significativos 

para afirmar que a tríplice lavagem tem elevada eficiência na remoção dos resíduos 

de produtos tóxicos que as embalagens acomodavam. 

 

 

3.6.4.1.2  Lavagem sob Pressão 
 

 

Este procedimento substitui a tríplice lavagem; entretanto, só pode ser 

realizado em equipamentos de aplicação de agrotóxicos que sejam equipados com o 

acessório específico para lavagem de embalagem.  

Segundo o INPEV (2002) para esta operação devem ser seguidas as 

seguintes etapas: 

• Encaixar a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no 

pulverizador;  

• Acionar o mecanismo para liberar o jato de água;  

• Direcionar o jato de água para todas as paredes internas da embalagem 

por 30 segundos;  

• A água de lavagem deve ser transferida para o interior do tanque do 

pulverizador; e,  

• Inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

 

 

 

 

 

Inseticida 
(princípio ativo)

Tipo de 
Embalagem

Nome Comercial
Concentração do 
Princípio Ativo 

(g.L-1)

Percentagem de 
Remoção

Clorpirifós vidro Lorsban 480 BR 448 99,99725

Monocrotofós PEAD Nuvacron 400 400 99,99997
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3.7  DESTINAÇÃO DAS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 

 

 

Segundo a Lei Federal 9.974/00 todos os envolvidos no processo desde a 

fabricação até o consumo final dos agrotóxicos são responsáveis pela retirada das 

embalagens usadas, consideradas contaminadas, do campo para um destino 

adequado. Assim a indústria fabricante dos produtos agrotóxicos tem a 

responsabilidade de dar destinação final às mesmas como também recolhe-las do 

campo, dos chamados postos de recebimentos. Os agricultores têm a obrigação da 

tríplice lavagem e entrega ao revendedor ou a um posto de recebimento 

previamente indicado pelo revendedor, o qual ou promove o recebimento das 

embalagens contaminadas ou associasse a um posto de recebimento para posterior 

entrega aos responsáveis pelo destino final - o fabricante. Para isto os fabricantes de 

agrotóxicos criaram um órgão de nível nacional para representá-los, denominado 

INPEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Este órgão 

teve início de suas atividades em janeiro de 2002, e mais do que dar destinação final 

e recolher as embalagens usadas de agrotóxicos ocupasse de dar orientação aos 

demais envolvidos - revendedores e agricultores - sobre normas, leis e 

procedimentos analisando todas as informações garantindo a perfeita logística de 

recolhimento até o destino final das embalagens de agrotóxicos. 
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    FIGURA 3 - CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS 

     FONTE: INPEV (2007) 

 

[...] cabe ao agricultor realizar a tríplice lavagem das embalagens vazias e 
posteriormente encaminhar estas embalagens e as respectivas tampas a 
uma unidade de recebimento no prazo de um ano a partir da data de 
compra do produto. Já o revendedor deve disponibilizar e gerenciar as 
unidades de recebimento de embalagens vazias, informar aos agricultores 
sobre os procedimentos de lavagem no ato da venda do produto e informar 
o endereço da unidade de recebimento de embalagens vazias mais próxima 
para o usuário. A indústria tem como obrigação recolher as embalagens 
devolvidas pelo agricultor, dando um destino adequado a este material, 
implementando em colaboração com o Poder Público, programas 
educativos de controle e estímulo à lavagem e a devolução das embalagens 
vazias por parte dos usuários (GRUTZMACHER; FARIAS; 
GRUTZMACHER; POISL, 2007). 

 

Para o correto destino final destas embalagens o INPEV firmou parcerias 

com outras empresas, as que estariam dando o devido destino final às embalagens, 

após serem retiradas do campo, para não causarem problemas ambientais. Estas 

empresas parceiras passaram a transformar as embalagens de agrotóxicos antes 

contaminadas em produtos para serem utilizados pela população; porém, sem riscos 

de contaminação ambiental ou sem qualquer problema à saúde humana. 

 

Em 2004 o instituto consolidou a parceria com 13 empresas 
transformadoras que transformam embalagens vazias em 15 materiais 
como conduíte corrugado, madeira plástica, barricas para incineração, dutos 
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corrugados, economizadores de concreto, sacos plásticos para lixo 
hospitalar, tampas, luvas para emenda, dentre outros (PANORAMA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, p. 135). 

 

Até a correta destinação final, a partir do momento que chega à indústria 

fabricante de produtos agrotóxicos, uma embalagem segue o seguinte fluxo:  

- comércio de produtos agrotóxicos; 

- transportes, da indústria ao revendedor e deste ao agricultor; 

- armazenagens, nos revendedores e nas propriedades rurais; 

- tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, depois de esvaziada a 

embalagem no momento do preparo da calda para aplicação do produto; 

- aplicação dos produtos agrotóxicos; 

- armazenagem apropriada das embalagens vazias ainda na propriedade 

rural; 

- transporte das embalagens vazias ao posto de recebimento de 

embalagens; 

- armazenagem adequada nos postos de recebimentos das mesmas; 

- recolhimento e transporte (Figura 4 - pg. 64) pelo inpEV para uma central 

de recebimento (Figura 3 - pg. 63) de embalagens para a devida 

separação por tipo de material, prensagem e formação em fardos 

compactos; 

- transporte dos fardos para um centro de processamento ou incineradora, 

de acordo com o destino do material; 

- reciclagem ou incineração. 

A incineração de embalagens é o destino dado para as quais não é possível 

com a tríplice lavagem limpar adequadamente para o processamento, ou quando o 

agricultor entrega a embalagem sem a tríplice lavagem. 

 Na Tabela 05 (p. 64) podemos verificar a quantidade em quilos de 

embalagens recolhidas pelo inpEV nos sete primeiros meses do ano de 2007. 
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       FIGURA 4 - TRANSPORTE DE EMBALAGENS VAZIAS 

       FONTE: INPEV (2007 

 

 

TABELA 5 - QUANTIDADE RECOLHIDA DE EMBALAGENS VAZIAS POR ESTADO 

BRASILEIRO - BASE JAN - JUL/2007 (Kg) 

 FONTE: INPEV (2007) 

ESTADO EMB. LAVADAS EMB. CONTAMINADAS TOTAL GERAL %

Mato Grosso 3.261.939 128.190 3.390.129 25,3
Paraná 1.886.015 288.848 2.174.863 16,3
São Paulo 1.819.045 158.490 1.977.535 14,8
Minas Gerais 1.108.854 116.930 1.225.784 9,2
Rio Grande do Sul 939.204 60.680 999.884 7,5
Goias 899.135 42.820 941.955 7,0
Mato Grosso do Sul 894.021 47.480 941.501 7,0
Bahia 820.422 92.800 913.222 6,8
Santa Catarina 270.890 32.670 303.560 2,3
Maranhão 135.189 21.370 156.559 1,2
Pernambuco 68.937 11.840 80.777 0,6
Espírito Santo 68.190 8.920 77.110 0,6
Piauí 43.760 11.990 55.750 0,4
Rio Grande do Norte 39.898  39.898 0,3
Tocantins 17.610 4.570 22.180 0,2
Rondonia 22.010  22.010 0,2
Ceará  19.780 19.780 0,1
Rio de Janeiro 15.720 1.260 16.980 0,1
Paraiba 9.777  9.777 0,1
Roraima 8.000  8.000 0,1

Alagoas 6.425  6.425 0
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Este é o contexto atual do processo completo, desde o momento que uma 

embalagem de defensivo agrícola sai da indústria, acomodando um produto 

destinado à agricultura, até o momento do seu destino final. Estes procedimentos de 

recebimento e destino final de embalagens é bastante recente, pois até a criação do 

INPEV (2002) muito se falava, mas nada era feito de concreto e as embalagens iam 

mesmo sendo enterradas, deixadas às margens dos cursos d’água, queimadas 

aleatoriamente, ou mesmo usadas como reservatórios de combustível, 

armazenagem de materiais nas propriedades rurais e em alguns casos chegava ao 

cúmulo de serem usadas como reservatórios de água para consumo de animais e do 

próprio homem (BRASIL, 2007). 

Desde muito era debatido sobre o problema gerado pelas embalagens dos 

produtos agrotóxicos; entretanto, apenas após a pressão da Lei Federal 9974 de 

2000, é que as indústrias, as revendas e cooperativas resolveram cada um destes 

elos, e unirem-se, para juntos com o agricultor, assumirem o papel de cada um na 

questão da destinação adequada para as embalagens usadas e contaminadas por 

resíduos de agrotóxicos (BRASIL, 2007). 

 

 

3.8  CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS 

 

 

As substâncias elásticas extraídas de resinas naturais já são conhecidas em 

certas regiões da América, Oceania e Ásia em épocas primitivas. Até o século XIX o 

aproveitamento desses materiais foi muito pequeno, mas o desenvolvimento da 

química permitiu seu aperfeiçoamento e o melhor aproveitamento de suas 

propriedades.  

A história relata que em 1839 Charles Goodyear descobre a vulcanização da 

borracha, feita principalmente com enxofre, que conferia a propriedade elástica. 

Chistina Schoenbein prepara nitrato de celulose, matéria-prima para Celulóide, em 

1846, tratando o algodão com ácido nítrico (CANEVAROLO JR., 2002). Em 1851, 

alguns objetos, feitos de Ebonite são mostrado na Exibição de Londres. Ebonite é 

um composto obtido por Charles Goodyear, sujeitando a borracha a um longo 

processo de vulcanização com a adição de alta porcentagem de enxofre. 

O americano Leo Hendrik Baekeland produziu, em 1909, a primeira 
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substância plástica sintética, a baquelita. Foi o início da indústria dos plásticos, que 

revolucionou a vida cotidiana e criou um dos maiores problemas ambientais do fim 

do século XX: a eliminação do lixo plástico, que não pode ser reciclado e produz 

gases tóxicos ao ser incinerado. Foi o primeiro químico a desenvolver com seriedade 

pesquisas sobre polimerização (um dos processos empregados na fabricação de 

plásticos) conseguindo um método de reações de polimerização controlada capaz 

de produzir resinas plásticas comercialmente vantajosas.  

As épocas aproximadas do início da industrialização dos primeiros plásticos 

foram as seguintes: 

• Celulóide - 1864; 

• Baquelite - 1909; 

• Silicone - 1930; 

• Acrílico - 1932; 

• Poliestireno -1933; 

• Nylon - 1935; 

• Polietileno - 1939; 

• PVC - 1940; 

• ABS - 1946; 

• PTFE - 1948; 

• Policarbonato - 1958; 

• Polipropileno - 1959; 

• Acetal - 1960. 

Somente nos últimos 30 anos, criaram-se novos materiais e o progresso 

ficou acentuado no setor. O consumo de materiais plásticos vem aumentando 

rapidamente, principalmente pelas seguintes razões: 

• Consumo na fabricação de aparelhos eletrodomésticos; 

• Também muito utilizado na construção civil, seja na forma de tubulações, 

portas, janelas, divisórias, persianas, telhas. Como materiais reciclados 

podemos utilizar agregados a outros tipos de materiais fazendo nessa 

situação paredes de resistências populares, telhas, tubos. 

O nome plástico vem do grego plastikos, maleável. Os polímeros, moléculas 

básicas dos plásticos, estão presentes em estado natural em algumas substâncias 

vegetais e animais, como a borracha, a madeira e o couro. Há substâncias, como a 
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celulose, que apesar de terem propriedades plásticas não se enquadram nessa 

categoria. 

O mecanismo químico de formação dos plásticos recebe o nome de 

polimerização e consiste na construção de grandes cadeias de carbono, cheias de 

ramificações, nas moléculas de certas substâncias orgânicas. A molécula 

fundamental do polímero, o monômero, se repete um número elevado de vezes por 

meio de processos de condensação ou adição aplicados sobre o composto. Os 

polímeros de condensação são obtidos mediante a síntese de um conjunto de 

unidades moleculares, feita pela eliminação de unidades moleculares, como a água. 

O mecanismo de adição forma macromoléculas pela união sucessiva de unidades 

químicas (CANEVAROLO JR., 2002). 

Para que ocorram os processos de polimerização é necessário que seja 

mantida uma temperatura elevada, o que, a princípio, consegue-se graças ao caráter 

exotérmico das reações. Esse desprendimento do calor produzido pela dinâmica 

interna da própria reação alimenta transformações em cadeia que diminuem, 

geralmente de modo espontâneo e gradual, até cessar por completo. Em algumas 

ocasiões faz-se necessário o uso de elementos estabilizadores que impeçam 

reações descontroladas e explosivas. Uma vez formados, os polímeros se mantêm 

unidos por forças de dispersão, débeis atrações elétricas entre as moléculas e o 

próprio emaranhado das ramificações moleculares. 

 

 

3.8.1  Tipos de Polímeros e Caracterização 

 

 

Quanto ao comportamento térmico, os polímeros podem ser classificados 

basicamente como termoplásticos e termofixos.  

• Termoplásticos são polímeros que permitem a fusão por aquecimento e, 

após o resfriamento, podem ser novamente moldados, possibilitando 

assim o seu reaproveitamento, a reciclagem. Os termoplásticos são os 

polímeros mais largamente utilizados e como exemplo podem ser citados 

o polietileno de baixa densidade (PEBD), o polietileno de alta densidade 

(PEAD), o policloreto de vinila (PVC), o poliestireno (PS), o polipropileno 
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(PP), o polietileno tereftalato (PET), poliamidas (PA), entre               

outros (PINTO, 1995, apud ROLIM, 2000); 

• Termofixos (ou termorrígidos) são polímeros que, uma vez moldados não 

permitem mais a possibilidade de fusão, ou seja não podem ser 

reprocessados. Não se fundem, porém se decompõem quando 

reaquecidos. Entre os termofixos, podem ser citados, o poliuretano (PU) 

e o poliacetato de etileno vinil (EVA) (PINTO, 1995, apud ROLIM, 2000). 

O consumo de plásticos em todo o mundo, e conseqüentemente no Brasil, 

vem aumentando. Isso se deve às vantagens proporcionadas pelo plástico: 

• ampla gama de propriedades, que vão desde a rigidez até a alta 

elasticidade e transparência; 

• segurança no manuseio; 

• pequeno investimento para a transformação; 

• resistência à corrosão; 

• baixa densidade que possibilita conseguir propriedades mecânicas 

extraordinárias com um peso relativamente reduzido; 

• comodidade para o consumidor; 

• excelente capacidade para receber impressão em várias cores; 

• grande durabilidade, inclusive devido à reciclabilidade (WIEBECK, 1997). 

Os termoplásticos são os plásticos mais utilizados, e, dentre a grande 

variedade existente, apenas seis representam cerca de 90% do consumo no país: 

PEBD, PEAD, PP, PS, PVC e PET (PINTO, 1995, apud ROLIM, 2000). A seguir, são 

descritas as principais propriedades e aplicações de cada um desses tipos de 

plásticos: 

• PEBD - é flexível, leve, transparente e impermeável. Suas principais 

aplicações são sacolas para supermercados e lojas, filmes para embalar 

leite e outros alimentos, sacaria industrial, filmes para fraldas 

descartáveis, bolsas para soro medicinal, sacos de lixo, frascos, fios e 

cabos, etc.; 

• PEAD - é inquebrável, resiste a baixas temperaturas, é leve, 

impermeável, rígido e apresenta resistência química. Suas principais 

aplicações são embalagens para detergentes e óleos automotivos, 

sacolas de supermercados, tampas, tambores para tintas, potes, 
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utilidades domésticas, tubos e conexões, engradados de bebidas, 

autopeças; 

• PP - conserva o aroma, é inquebrável, transparente, brilhante, rígido e 

resistente a mudanças de temperatura. Suas aplicações principais são 

filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, 

tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, 

autopeças, fibras para tapetes, utilidades domésticas, potes de 

margarina, fraldas e seringas descartáveis; 

• PS - é impermeável, inquebrável, rígido, transparente, leve e brilhante. 

Suas principais aplicações são potes para iogurtes, sorvetes e doces, 

frascos, bandejas de supermercados, parte interna da porta de 

geladeiras, pratos, tampas, aparelhos de barbear descartáveis, 

brinquedos, copos descartáveis; 

• PVC - é rígido, transparente, impermeável, resistente à temperatura e 

inquebrável. As suas principais aplicações são embalagens para água 

mineral, óleos combustíveis, maionese e sucos, perfis para janelas, 

tubulações de água e esgotos, mangueiras, embalagens para remédios, 

brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, revestimento de fios e 

cabos elétricos, cortinas de chuveiro, toalhas de mesa, bolsas e roupas 

de couro artificial, calçados; 

• PET - é transparente, inquebrável, impermeável e leve. Suas principais 

aplicações são frascos e garrafas para uso alimentício/hospitalar 

(principalmente garrafas de refrigerante), cosméticos, bandejas para 

microondas, filmes para áudio e vídeo, fibras têxteis. 

 

 

3.8.2  Reciclagem de Polímeros 

 

A reciclagem de polímeros é uma necessidade para a sociedade face à 

grande quantidade de produtos e embalagens que são produzidas a partir dos 

polímeros; entretanto, o que se verifica no mercado das indústrias é que poucos 

segmentos têm apresentado interesse em reciclar os próprios resíduos poliméricos, 

como são as do segmento automotivo e de embalagens. É, por exemplo, muito mais 

econômico para o setor de transporte que as embalagens de vidro sejam 
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substituídas por embalagens de plástico, em virtude da redução de peso 

transportado o que reduziria o custo neste segmento. “Em 2000 no Brasil cerca de 

15 e 26% dos produtos foram embalados por termoplásticos rígidos e flexíveis, 

respectivamente. Nos EUA estes valores foram de 21 e 9%” (SPINACÉ; PAOLI, 

2004). 

Os produtos poliméricos apresentam índices de degradação muito baixos, 

sendo considerados inertes à umidade, à luz, ao calor e aos microorganismos que 

são muito eficientes em decomposição de diversas substâncias. Segundo Forlin e 

Faria (2002) para aumentar os índices de degradação no meio ambiente, várias 

propostas têm sido estudadas com limitada aplicabilidade econômica até o 

momento. 

Para Forlin e Faria (2002) o mercado de reciclagem de plásticos, além de 

ser atraente economicamente, também é importante pelos aspectos sócio-

econômicos gerados, como a economia de recursos naturais, geração de renda 

local, melhoria da qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, redução de 

problemas ambientais. 

 

Os hábitos de consumo da sociedade moderna, a definição de 
regulamentações específicas, a implementação de centros de pesquisa e o 
desenvolvimento de tecnologias adequadas, constituem pauta de ações 
específicas de setores governamentais e empresariais na reciclagem de 
embalagens [...] 
A consolidação e o incremento do volume dos materiais plásticos utilizados 
em embalagens na vida moderna, representa um desafio sob o ponto de 
vista de sua reciclagem racional, exigindo uma abordagem integrada entre 
os processos de transformação das matérias-primas, fabricação das 
embalagens e sua funcionalidade na conservação do produto (FORLIN; 
FARIA, 2002). 

 

Segundo Brognoli (2006) a reciclagem de polímeros pode ser classificada 

em quatro tipos: primária, secundária, terciária e quaternária. 

 

A reciclagem primária consiste na conversão dos resíduos poliméricos 
industriais por métodos de processamento padrão em produtos com 
características equivalentes àquelas dos produtos originais produzidos com 
polímeros virgens; por exemplo, para as que são novamente introduzidas no 
processamento. A reciclagem secundária é a conversão dos resíduos 
poliméricos provenientes dos resíduos sólidos urbanos por um processo ou 
uma combinação de processos em produtos que tenham menor exigência 
do que o produto obtido com polímero virgem, por exemplo, reciclagem de 
embalagens de PP para obtenção de sacos de lixo. A reciclagem terciária é 
o processo tecnológico de produção de insumos químicos ou combustíveis 
a partir de resíduos poliméricos. A reciclagem quaternária é o processo 
tecnológico de recuperação de energia de resíduos poliméricos por 
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incineração controlada.  
A reciclagem primária e a secundária são conhecidas como reciclagem 
mecânica ou física, o que diferencia uma da outra é que na primária utiliza-
se polímero pós-industrial e na secundária, pós-consumo. A reciclagem 
terciária também é chamada de química e a quaternária de energética 
(BROGNOLI, 2006) 

 

As reciclagens mecânicas (primária a secundária) são as mais importantes e 

mais difundidas no Brasil enquanto a química é utilizada em poucos casos, sendo 

bem menos importante do ponto de vista usual do processo. Segundo Fonseca 

(2005), a reciclagem energética não é utilizada no Brasil. 

 

A reciclagem mecânica é a mais utilizada no Brasil devido a vários fatores 
como custo de mão-de-obra, baixo investimento para instalação de uma 
planta de reciclagem, grande volume de polímero pós-consumo, etc., ao 
contrário dos países da Europa e do Japão que utilizam as reciclagens 
química e energética, majoritariamente. No Brasil, a reciclagem mecânica 
vem crescendo em volume e aumentando a diversidade e qualidade dos 
produtos, devido à otimização dos processos (SPINACÉ; PAOLI, 2004). 

 

Quando a reciclagem mecânica ou química dos polímeros não for prática ou 

econômica a opção por fazer uso deste material para gerar energia é bastante 

inteligente, por se tratar de um material de elevado valor energético - Quadro 04. A 

transformação ou reciclagem energética dos polímeros prevê a destruição térmica 

com recuperação da energia liberada.  

 

QUADRO 4 - COMPARAÇÃO ENTRE O PODER CALORÍFICO DOS POLÍMEROS 

Material Energia (BTU/libra (¹)) 

PET  10.900 

PEAD  18.700 

Papel  8.000 

Borracha  12.800 

Óleo combustível  20.900 

Hulha 9.600 

Madeira  7.300 

NOTA (1): É uma unidade de energia que é equivalente a: 252,2 calorias; 1055 joules. Entre 778         
e 782 ft.lbf (pés-libra-força). A quantidade de 1 Btu é definida como a quantidade de 
energia necessária para se elevar a temperatura de uma massa de uma libra de água em 
um grau Fahrenheit. Para se derreter a mesma massa de gelo, é necessário 143 Btu. 

FONTE: KIPPER (2005, p. 119) 
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3.8.3  Transformação Energética de Polímeros 

 

 

Após serem descartados os plásticos podem e devem ser utilizados 

novamente, pois existe um vasto leque de opções e formas de aproveitamento de 

polímeros.  A reciclagem é opção mais comum de aproveitamento do lixo plástico 

para a qual devem ser equilibradas as diferentes técnicas de reciclagem, 

considerando a viabilidade econômica de cada uma delas resultando na melhor 

opção ao meio ambiente tecnicamente viável. 

 

Deve-se também fazer um balanço energético do despejo e da reciclagem 
dos plásticos para verificar se a reciclagem é a melhor solução para o 
ecossistema em cada caso. A mais simples forma de reciclagem é a 
reutilização dos componentes, às vezes necessitando de reparos para 
manter suas propriedades a fim de exercer as mesmas funções de forma 
satisfatória. Essa é sem dúvida a mais ecológica das opções, no entanto 
limitada por um número de vezes de reuso no qual o material mantém suas 
características, e por uma evolução tecnológica e estética natural na 
indústria automobilística que tornam esses componentes obsoletos 
(MALAGUETA; MEDINA, 2003). 

 

Para a realização de reciclagem é imprescindível que anteriormente a esta 

técnica seja feita uma separação dos diferentes plásticos, que pode ser manual ou 

mecânica. O processo de separação manual é indicado onde há presença de sujeira 

ou quando há diferentes plásticos em pequenos volumes e incompatível à 

reciclagem conjunta. A separação mecânica é mais apropriada quando há 

diferenças expressivas de densidade, possibilitando a separação pela densidade. 

Outra alternativa de aproveitamento é o reuso, sendo útil especialmente para 

embalagens plásticas que podem voltar a embalar produtos preferencialmente iguais 

aos que embalava antes do descarte. Segundo Kipper (2005), por meio do reuso ou 

da reciclagem, os plásticos podem ser reaproveitados com a ajuda de diferentes 

métodos. Se um aproveitamento econômico não for possível, podem-se queimar 

vários tipos de plásticos, em condições adequadas, visando a obtenção de energia.  

A destruição térmica de polímeros consiste na combustão ou pirólise dos 

materiais plásticos utilizados como embalagem, com a recuperação da energia 

liberada. Os plásticos utilizados em embalagens de alimentos, como materiais 

orgânicos, representam valor combustível consideravelmente positivo quando 
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submetidos à combustão total, comparados a outros materiais (FORLIN; ASSIS, 

2002). 

 

A reciclagem energética geralmente é a última das opções, mas em muitos 
casos a única recomendada. Os plásticos são usados como combustível 
para a obtenção de energia elétrica, recuperando assim parte da energia 
contida nesses materiais. Representando essa energia muitas vezes um 
significativo percentual da consumida pela fábrica. Em contrapartida, esse 
processo emite poluentes na atmosfera, o que requer um planejamento do 
tratamento desses resíduos (MALAGUETA; MEDINA, 2003). 

 

O processo de reciclagem energética em linhas gerais é a recuperação da 
energia contida nos resíduos sólidos urbanos na forma de energia elétrica 
ou térmica. Pode também ser entendida como a queima controlada do 
resíduo plástico buscando recuperar a energia nele contida derivada de sua 
origem. Distingue-se da incineração por utilizar os resíduos plásticos como 
combustíveis na geração de energia elétrica (KIPPER, 2005, p. 118). 

 

“A simples incineração não realiza aproveitamento da energia dos materiais 

e reduz a sua massa entre 70 e 90%” (ROLIM, 2001, apud KIPPER, 2005, p. 118). 

A energia contida em 1kg de plástico é equivalente à contida em 1 kg de 

óleo combustível. Cerca de 15% da reciclagem de plásticos na Europa Ocidental é 

realizada via reciclagem energética. A usina de Saint-Queen (França) assegura o 

suprimento de eletricidade para 70.000 pessoas com 15.400 megawats/ano 

(STRONG, 1996, apud KIPPER, 2005, p 118). 

No Quadro 4 pode-se observar a quantidade de energia presente nos 

plásticos, e compará-la com outros combustíveis conhecidos. 

Na Figura 5 (p. 74) temos uma representação esquemática de um processo 

de recuperação de energia a partir de polímeros. 

 

  FIGURA 5 - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE POLÍMEROS 

 

  FONTE: KIPPER (2005) 
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Em síntese, o uso da reciclagem é ainda muito polêmico, pois se 
associarmos a uma simples incineração dos resíduos, sem uso de 
tecnologia adequada, gera emissões prejudiciais à saúde e ao meio 
ambiente, podendo até se mal empregada não aproveitar o conteúdo 
energético dos resíduos e gerar mais poluição não controlada e energia 
indisponível (KIPPER, 2005, p. 119). 

 

A destruição térmica de polímeros é alvo de críticas em virtude de ser 

suscetível de emissões poluentes como também produção de resíduos nocivos ao 

meio ambiente.  Forlin e Faria (2002) alertam pela formação do ácido hidroclorídrico 

e emissões de dioxinas e outros compostos como furanos e flalatos, o que tem 

comprometido a utilização do PVC para produção de embalagens e outros materiais. 

 

A combustão e/ou pirólise de materiais plásticos têm sido implementados 
com relativa eficiência em países com elevada densidade populacional, com 
restritas opções de fontes energéticas convencionais e com disponibilidade 
de recursos para viabilização de tecnologias para a aplicação e controle 
destes processos (FORLIN, FARIA, 2002).  



 

 

75 

4  METODOLOGIA  

 

 

O presente trabalho é um estudo de caso que reúne informações tão 

numerosas e tão detalhadas quanto possível, com vista a descrever, criticar e avaliar 

a solução de um problema. Para tanto, foram utilizados dados de literatura, como 

Relatório Anual do inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias) de 2007, o qual menciona a grande quantidade de embalagens recolhidas 

no Brasil, destacando o Estado do Paraná como sendo um dos principais 

recolhedores destas embalagens (Tabela 5 - página 63). Também, como engenheiro 

agrônomo atuando no segmento de proteção de plantas com uso de agrotóxicos, ao 

longo de 15 anos de atividade, foi possível verificar inúmeros casos de descarte 

inadequado de embalagens de agrotóxicos, após terem sido esvaziadas. 

Especificamente para este trabalho, adotou-se como ponto de partida uma 

embalagem de defensivo agrícola usada a qual passou pela tríplice lavagem por um 

usuário qualquer, coletada aleatoriamente em um centro de recebimento de 

embalagens, uma vez que todas recebem o mesmo tratamento e são armazenadas 

igualmente. Segundo o Informativo janeiro – fevereiro de 2007 do inpEV, existem 

365 unidades de recebimento de embalagens vazias no Brasil, das quais 14 estão 

no Paraná.  

Para este trabalho foi selecionado o centro de recebimento de embalagens 

da Cooperativa Bom Jesus, no município da Lapa/PR. A Cooperativa Bom Jesus 

tem seu próprio serviço de recebimento de embalagens em todas as suas unidades 

de vendas de agrotóxicos e, centraliza todas as embalagens recebidas em um único 

ponto junto às instalações de sua sede. Este ponto de recebimento de embalagens 

vazias atende a todas as exigências legais. A tríplice lavagem e a entrega das 

embalagens usadas é obrigação dos agricultores (capítulo IV do Decreto 4.074/02, 

art. 53) e, o recebimento ou indicação de onde os agricultores devem entregá-las é 

obrigação dos revendedores e cooperativas (capítulo IV do Decreto 4.074/02,        

art. 54).  

Para o trabalho foi selecionada a embalagem de um único produto químico, 

a do glifosato; produto usado em larga escala na agricultura brasileira por se tratar 

de um herbicida não seletivo. A coleta da embalagem usada foi realizada retirando 

uma das embalagens armazenadas sem fazer outra seleção que não fosse 
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exclusivamente ter sido de glifosato. 

Como uma alternativa de disposição da embalagem de glifosato, foi avaliada 

a possibilidade de sua utilização como fonte de energia, para tal foram realizados 

ensaios de destruição térmica em quatro amostras (A, B, C e D) seguida da análise 

dos produtos da degradação para averiguar possíveis emissões tóxicas. Foi usado o 

método comparativo entre amostras sendo uma de embalagem nova sem uso (A), 

uma usada após a tríplice lavagem (B), uma usada e não lavada (C), e uma amostra 

do glifosato comercial (D), todas submetidas à rampa de temperatura, iniciando em 

50ºC e finalizando em 700ºC e analisadas por Cromatografia Gasosa acoplada à 

Espectrometria de Massas (CG – EM). 

 

 

4.1  TÉCNICA ANALÍTICA 

 

 

As embalagens de glifosato, depois de usadas, podem apresentar resíduos 

do produto, mesmo após a tríplice lavagem. Para esta avaliação adotou-se a técnica 

analítica da Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG – 

EM). 

Existem quatro tipos principais de cromatografia: cromatografia em papel, 

cromatografia de camada delgada, cromatografia gasosa e cromatografia líquida de 

alta eficiência. 

A seleção do tipo de cromatografia adequada depende dos                    

materiais a serem isolados, freqüentemente, diversos métodos cromatográficos 

podem ser usados seqüencialmente para que seja obtido um composto na forma 

pura (PEREZ, 2002). 

A técnica da Cromatografia Gasosa consiste na separação e análise de 

misturas de substâncias voláteis. Neste processo a amostra é vaporizada e 

introduzida em um fluxo de um gás adequado denominado fase móvel ou gás de 

arraste. Este fluxo de gás, com a amostra vaporizada, passa por um tubo contendo a 

fase estacionária (coluna cromatográfica), onde ocorre a separação da mistura. A 

fase estacionaria pode ser um sólido adsorvente (Cromatografia Gás-Sólido) ou, 

mais comumente, um filme de um líquido pouco volátil, suportado sobre um sólido 

inerte (Cromatografia Gás-Líquido com Coluna Empacotada ou Recheada) ou sobre 

a própria parede do tubo (Cromatografia Gasosa de Alta Resolução). Na 
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cromatografia gás-líquido, os dois fatores que governam a separação dos 

constituintes de uma amostra são:  

- a solubilidade na fase estacionária: quanto maior a solubilidade de um 

constituinte na fase estacionária, mais lentamente ele caminha pela 

coluna; 

- a volatilidade: quanto mais volátil a substância (ou, em outros termos, 

quanto maior a pressão de vapor), maior a sua tendência de permanecer 

vaporizada e mais rapidamente caminha pelo sistema. 

A cromatografia gasosa é uma técnica com alto poder de resolução, 

possibilitando a análise de várias substâncias em uma mesma amostra. 

Dependendo do tipo de substância a ser analisada e do detector empregado, 

consegue-se detectar cerca de 10
-12

g do composto por ml de solução. Essa 

sensibilidade permite que pequenas quantidades de amostra possam ser   

analisadas (PEREZ, 2002). 

A grande limitação deste método é a necessidade de que a amostra seja 

volátil ou estável termicamente ( DEGANI; CASS e VIEIRA, 2006). 

As substâncias separadas saem da coluna dissolvida no gás de arraste e 

passam por um detector; dispositivo que gera um sinal elétrico proporcional à 

quantidade de material diluído. O registro deste sinal em função do tempo é o 

cromatograma, sendo que as substâncias aparecem nele como picos com área 

proporcional à sua massa, o que possibilita a análise quantitativa. 

A técnica analítica da Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de 

Massas, foi empregada para verificação dos possíveis resíduos químicos do produto 

glifosato que a amostra oriunda da embalagem acomodava antes do descarte, da 

seguinte forma: 

As amostras de embalagens, sem uso (A) e já usada (B) - depois de 

submetida ao processo de tríplice lavagem em campo - foram preparadas segundo o 

procedimento abaixo: 

- Foi cortado um pedaço de 10 x 10 cm de cada uma das amostras. 

- Em seguida estes corpos-de-prova foram triturados, homegeinizados e 

armazendos em sacos plásticos lacrados. 

A presença de glifosato foi avaliada por cromatografia gasosa com detector 

de massas, acoplada a um pirolizador. A análise foi realizada usando um 

cromatógrafo gasoso com detector de massas marca Shimadzu QP 5050 (Figura 6), 
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acoplado a um sistema de pirólise Shimadzu Pyr-4 (Figura 7). As condições para a 

análise foram: 

- Injetor a 200 ºC; 

- Interface a 280 ºC; 

- Pirolizador a 700 ºC; 

- Injeção em split; 

- Gás de arraste: Hélio; 

- Gás para a pirólise: Hélio. 

A análise foi realizada em uma coluna DB 1 de 30 m, com 0,25 mm de 

diâmetro interno e 0,25 µm de espessura de filme, sendo a programação de 

temperatura: 

- Temperatura inicial: 50 ºC - 1 minuto; 

- Taxa de aquecimento: 10 ºC/mim; 

- Temperatura final: 280 ºC - 22 minutos. 

As amostras (A) e (B) foram pirolisadas nas mesmas condições e 

comparadas a uma amostra comercial de glifosato (D), também analisada nas 

condições acima citadas. O perfil cromatográfico e a fragmentação da amostra 

usada (B) foram comparados à amostra sem uso (A) e à amostra comercial de 

glifosato (D). Foram avaliadas quanto à presença de picos com fragmentação do 

glifosato (após pirólise) na amostra de embalagem usada (B). 

 

 

FIGURA 6 - CROMATÓGRAFO (SHIMADZU QP 5050) 

                            FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 7 - PIROLIZADOR (SHIMADZU PYR-4) 

                                  FONTE: O AUTOR (2007) 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De cada amostra pirolizada foi obtido um cromatograma, que estão 

representados graficamente nas figuras 8, 9, 10 e 11. 

 

 

FIGURA 8 - CROMATOGRAMA DA EMBALAGEM NOVA (AMOSTRA A) 

 

A Figura 8 apresenta o cromatograma originado pós pirólise da amostra 

retirada de uma embalagem nova (amostra A), sem ter sido usada para acomodar 

produto químico, denominada como “branco”. 
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FIGURA 9 - CROMATOGRAMA - EMBALAGEM USADA E SUBEMTIDA À 

TRÍPLICE LAVAGEM (AMOSTRA B) 

 

A Figura 9 apresenta o cromatograma pós pirólise da amostra retirada de 

uma embalagem usada, após ter sofrido a tríplice lavagem; esta amostra é oriunda 

de uma embalagem que acomodou o produto químico glifosato (amostra B).  

 

 

FIGURA 10 - CROMATOGRAMA EMBALAGEM NÃO LAVADA (AMOSTRA C). 
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A Figura 10 apresenta o cromatograma pós pirólise da amostra (C) retirada 

de uma embalagem usada, sem ter sido lavada; esta amostra é oriunda de uma 

embalagem que acomodou o produto químico glifosato.  

 

 

FIGURA 11 - CROMATOGRAMA DO GLIFOSATO (AMOSTRA D) 

 

A Figura 11 apresenta o cromatograma obtido através da pirólise da amostra 

(D) retirada do produto comercial glifosato. 

A pirólise realizada em laboratório com as amostras de embalagem sem uso 

(A), embalagem usada e tríplice lavada (B), embalagem não lavada (C) e com de 

produto glifosato (D) apresentaram resultados que podem ser comparados conforme 

apresentados nas figuras 12, 13, 14 e 15.  

 

 



 

 

83 

 

FIGURA 12 - CROMATOGRAMA DA EMBALAGEM NOVA (A) E TRÍPLICE LAVADA (B) 

 

 

Na Figura 12 a pirólise das amostras A e B (embalagem nova e tríplice 

lavada) apresentam-se exatamente iguais; sendo a amostra B de uma embalagem 

tríplice lavada e a amostra A de uma embalagem nova, sem ter sido usada para 

embalar nenhum produto.  
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FIGURA 13 - CROMATOGRAMA DA EMBALAGEM TRÍPLICE LAVADA (B) E 

GLIFOSATO (D) 

 

 

Na Figura 13 na pirólise das amostras B e D (embalagem tríplice lavada e 

glifosato) são visíveis as diferenças entre os cromatogramas, tanto no tempo de 

retenção quanto nas alturas e áreas dos picos. Não sendo observada a similaridade 

nos cromatogramas das amostras B e D, conclui-se que são amostras totalmente 

diferentes.  
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FIGURA 14 - CROMATOGRAMA DA EMBALAGEM NÃO LAVADA (C) E DO 

GLIFOSATO (D) 

 

 

Na Figura 14 observa-se que os cromatogramas resultantes das amostras  

de embalagem não lavada e de glifosato (C e D) apresentam semelhanças em 

tempos de retenção, altura e áreas de pico. Isto significa que há presença de 

glifosato, como contaminante, na amostra de embalagem não lavada. 
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FIGURA 15 - CROMATOGRAMA DA EMBALAGEM TRÍPLICE LAVADA E 

EMBALAGEM NÃO LAVADA. 

 

Na Figura 15 as pirólises das amostras B e C (embalagem tríplice lavada e 

embalagem não lavada) demonstram significativas diferenças entre seus 

cromatogramas. Estas diferenças sustentam a conclusão de que a amostra B está 

livre de contaminante e a amostra C apresenta-se contaminada com glifosato.  

Estes resultados fundamentam a conclusão de não haver contaminação por 

glifosato na amostra de embalagem usada depois de submetida à tríplice lavagem e 

de haver contaminação pelo glifosato na amostra de embalagem usada e não 

lavada. 
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Com o objetivo de demonstrar que a mostra de embalagem usada após a 

tríplice lavagem não apresenta contaminante de glifosato, são apresentados, na 

tabela 6, os pesos moleculares dos produtos possíveis detectados durante a pirólise 

desta amostra comparados com os da amostra do glifosato. Para esta determinação 

foram selecionados, da Figura 13, os tempos de retenção que apresentam maior 

similaridade. 

 

TABELA 6 - PESOS MOLECULARES 

TEMPO DE RETENÇÃO EM MINUTOS PRODUTOS 
POSSÍVEIS 

TIPO DE AMOSTRA 
2,7 5,883 6,358 6,692 8,017 8,275 9,592 

embalgem usa e submetida à 
tríplice lavagem 

140 248 202 110 154 248 154 
1 

glifosato 87 87 108 107 108 121 140 

embalgem usa e submetida à 
tríplice lavagem 

84 106 154 138 140 224 140 
2 

glifosato 85 155 108 107 137 121 154 

embalgem usa e submetida à 
tríplice lavagem 

140 124 220 124 168 83 154 
3 

glifosato 70 101 108 100 108 121 182 

embalgem usa e submetida à 
tríplice lavagem 

98 108 126 124 168 106 182 
4 

glifosato 85 127 108 100 108 121 140 

 

Para o intervalo de aproximadamente 3 minutos (2,700 min), foi possível 

avaliar, por meio da biblioteca que acompanha o equipamento analítico (CGMS 

Solution Library Nist 21), os quatro principais e prováveis produtos formados pela a 

pirólise da embalagem usada e submetida à tríplice lavagem (Figura 16) e também 

para a pirólise do glifosato (Figura 17). 

Da mesma forma, para os tempos de retenção 5,883 minutos, 6,358 

minutos, 6,692 minutos, 8,017 minutos, 8,275 minutos e 9,592 minutos foi verificado 

que os quatro primeiros e principais produtos fornecidos pela biblioteca, para 

amostras da embalagem usada e submetida à tríplice lavagem  e a do glifosato, são 

sempre diferentes. Para cada instante destes foram geradas duas bibliotecas 

contendo os quatro principais produtos possíveis, uma para a amostra da 

embalagem usada após a tríplice lavagem e outra para a do glifosato. Cada uma 

destas bibliotecas está representada pelas Figuras 16 até 29.  

Desta forma fica evidente que os produtos formados pela pirólise do glifosato 

não estão presentes na embalagem usada após a tríplice lavagem. 
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FIGURA 16 - TEMPO DE RETENÇÃO 2.700 SEGUNDOS - EMBALAGEM USADA 

 FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

  

 

 

FIGURA 17 - TEMPO DE RETENÇÃO 2.700 SEGUNDOS - GLIFOSATO 

           FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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FIGURA 18 - TEMPO DE RETENÇÃO 5.883 SEGUNDOS - EMBALAGEM USADA 

 FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

 

 

 

FIGURA 19 - TEMPO DE RETENÇÃO 5.883 SEGUNDOS - GLIFOSATO 

           FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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FIGURA 20 - TEMPO DE RETENÇÃO 6.358 - EMBALAGEM USADA 

              FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

 

 

FIGURA 21 - TEMPO DE RETENÇÃO 6.358 SEGUNDOS - GLIFOSATO 

           FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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FIGURA 22 - TEMPO DE RETENÇÃO 6.692 SEGUNDOS - EMBALAGEM USADA 

 FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

 

 

 

FIGURA 23 - TEMPO DE RETENÇÃO 6.692 SEGUNDOS - GLIFOSATO 

           FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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FIGURA 24 - TEMPO DE RETENÇÃO 8.017 SEGUNDOS - EMBALAGEM USADA 

 FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

 

 

 

FIGURA 25 - TEMPO DE RETENÇÃO 8.017 SEGUNDOS - GLIFOSATO 

           FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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FIGURA 26 - TEMPO DE RETENÇÃO 8.275  SEGUNDOS - EMBALAGEM USADA 

 FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

 

 

 

FIGURA 27 - TEMPO DE RETENÇÃO 8.275 SEGUNDOS - GLIFOSATO 

           FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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FIGURA 28 - TEMPO DE RETENÇÃO 9.592 SEGUNDOS - EMBALAGEM USADA 

 FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 

 

 

 

FIGURA 29 - TEMPO DE RETENÇÃO 9.952 SEGUNDO - GLIFOSATO 

            FONTE: CGMS SOLUTION LIBRARY NIST 21 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

• Pelos resultados obtidos em laboratório com a pirólise seguida da 

cromatografia gasosa e massa, as embalagens, após a tríplice lavagem, 

não apresentaram resíduo de glifosato, comparando-se às novas ou sem 

uso; 

• A tríplice lavagem mostra-se eficiente para a descontaminação de 

embalagens do produto glifosato; 

• A isenção de resíduos químicos de glifosato permite que as embalagens 

deste produto possam ser reutilizadas pelos fabricantes para embalar 

glifosato novamente; 

• Também é possível a reciclagem das embalagens de glifosato, uma vez 

que, após a operação de tríplice lavagem, não há resíduos do produto 

químico; 

• Tratando-se de embalagens não contaminadas pelo produto glifosato, as 

mesmas podem ser utilizadas para recuperação de energia por meio da 

destruição térmica controlada; 

• A comprovação de não contaminação das embalagens de glifosato após 

a operação de tríplice lavagem serve de subsídio para uma revisão na 

legislação, que pode indicar estas embalagens para, primeiramente, 

reciclagem, depois para o reuso e por fim para a recuperação energética; 

obedecendo esta ordem de preferência; 

• Se com a tríplice lavagem as embalagens do produto glifosato estão 

isentas de contaminação, seria possível que os fabricantes de 

agrotóxicos normatizassem uma diferenciação bem aparente, 

especificamente para estas embalagens, a fim de poderem reutilizá-las 

para embalar glifosato novamente; 

• Os agricultores devem ser beneficiados diretamente pela destinação 

correta das embalagens de glifosato, a fim de estimulá-los a promover 

tríplice lavagem e dar destinação correta para as mesmas; 

• Se para as embalagens de glifosato a tríplice lavagem mostrou-se 

eficiente, outros estudos podem ser realizados para embalagens de 
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outros produtos agrotóxicos, com o mesmo intuito - destinação final 

alternativa ao que já é realizado. 
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