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RESUMO 

GONÇALVES, André Luiz Ferreira. Gestão Ambiental: Logística Reversa de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos em Jauru – MT. 2015. Pag. 39. Trabalho de 
curso. Curso de Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 
2015. 

 

Nos dias atuais, a preocupação com a saúde humana proveniente da preservação 

do meio ambiente é muito grande, por isso, como cidadão e ser humano devemos 

nos preocupar constantemente com este assunto, principalmente o meio 

empresarial, onde a visão do mundo tem-se direcionado e priorizado as empresas 

que adotam uma política de sustentabilidade, ou seja, um ciclo negocial que não 

apresenta resíduos, preocupando em preservar ou recuperar o ambiente, neste caso 

o ecossistema que está sendo agredido. Neste contexto que a Gestão Ambiental, o 

foco da pesquisa se faz presente, delimitando-se nos destinos que são dadas às 

embalagens dos agrotóxicos comercializados. Pretendeu-se identificar as mínimas 

noções sobre o assunto, a forma correta de descarte das embalagens utilizadas com 

o menor custo possível, para que empresa mantenha o paralelo quanto a sua 

lucratividade e sustentabilidade. A intenção desta pesquisa foi identificar as 

possíveis deficiências quanto à política de descarte das embalagens de agrotóxicos 

que o Município de Jauru – MT pratica, além da logística reversa. Para a realização 

do presente trabalho, foi utilizada uma metodologia com as seguintes características: 

quanto à abordagem foi qualitativa e quantitativa; quanto ao objetivo foi de caráter 

exploratório, descritivo e explicativo; quanto aos meios utilizados foram pesquisa 

bibliográfica e levantamento com método científico conhecido como dialética; o 

instrumento de coleta de dados foi questionário, além da observação física dos 

fatos; delimitou-se o universo da pesquisa no Município de Jauru – MT cuja 

população foi fixada aos compradores dos produtos agrotóxicos, cuja amostra 

representa doze e meio por cento dos clientes de uma determinada empresa 

comercial, cujo requisito limitou-se aos compradores, independente de outras  

variáveis. A presente pesquisa obteve os resultados alcançados, onde a principal 

deficiência do descarte das embalagens vazias está na conscientização dos 

membros do elo desta cadeia logística. 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Logística reversa. Descarte de embalagens.  
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ABSTRACT 

 

GONÇALVES, André Luiz Ferreira. Environmental Management: reverse logistics 
of empty pesticide containers in Jauru - MT. 2015. Pag. 39. Work course. Curso de 
Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 

In the present day, the concern for human health from environmental preservation is 

very large, so, as a citizen and human being we should worry about constantly with 

this subject, especially the business community, where the view of the world has 

been targeted and prioritized companies that adopt a sustainability policy, i.e. a 

negotiating cycle with respect to residues, to preserve or recover the environment, in 

this case the ecosystem that is being attacked. In this context, environmental 

management, the focus of the research is present, bordering on targets that are 

given to the packaging of pesticides marketed. It is intended to identify the minimal 

notions on the subject, the correct way to dispose of the packaging used at the 

lowest possible cost, so that company keep the parallel as its profitable and 

sustainability. The intent of this research was to identify the possible deficiencies 

regarding the disposal of packaging policy. Regarding the disposal of packaging 

policy of pesticides that the municipality of Jauru-MT practices, in addition to the 

reverse logistics. For the realization of this study, we used a methodology with the 

following characteristics: how the approach was qualitative and quantitative; as for 

the objective was exploratory probability, descriptive and explanatory; as for the 

means used were bibliographical research and survey with scientific method known 

as dialectic; the data collection tool was questionnaire, in addition to the physical 

observation of the facts; delimited-the universe of search in the municipality of Jauru-

MT whose population was fixed to buyers of pesticide products, whose sample 

represents five percent of customers of a particular commercial enterprise, whose 

requirement was limited to buyers, independent of other variables. This research 

obtained the results achieved, where the main weakness of the disposal of empty 

containers is the awareness of members of the link in this supply chain. 

Keywords: Environmental Management. Reverse logistics. Disposal of packaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a década de 80 e 90 quando o tema meio ambiente, poluição 

ambiental e agricultura sustentável passaram a ser abordados e divulgados no meio 

jornalístico, revistas especializadas, autores de livros, mídias sociais e nos meios 

acadêmicos, colocando o tema em discussão, a logística reversa se tornou 

importante para as empresas fabricantes de defensivos agrícolas, aos revendedores 

e aos agricultores, no que diz respeito à poluição ambiental, pois as embalagens de 

agrotóxicos eram enterradas, queimadas, jogadas em rios e também descartadas a 

céu aberto, sem o devido cuidado que merece.  

Neste estudo será abordado a importância da Logística Reversa de 

Embalagens, as Leis Federais e Estaduais, os Decretos Federais e Estaduais, os 

riscos e destinação das embalagens vazias de agrotóxicos, delimitado ao município 

de Jauru do Estado de Mato Grosso. 

Justifica-se a presente pesquisa tendo em vista a importância que se dá ao 

assunto, não mais pela preferência local, mas sim em termos de necessidade 

mundial. 

Ao longo do tempo, todos os descartes das embalagens de agrotóxicos após 

o uso eram por critério, péssimo e prejudicial ao meio ambiente, do produtor rural, 

quer seja na pecuária e principalmente na agricultura. Chegava-se ao absurdo de 

reutilização das embalagens para manuseio de água de consumo humano tal qual 

era a ignorância a respeito. Porém a natureza, ou seja, o ecossistema vem 

apresentando fragilidade quanto a essa agressão, tornando necessário e porque não 

afirmar, uma condição “Sine qua non” para sobrevivência da humanidade.  

O objetivo principal desta pesquisa refere-se ao levantamento quanto as 

condições praticadas pelos usuários de agrotóxicos quanto ao cumprimento da lei 

que estabelece a logística reversa de recolhimento das embalagens vazias dos 

agrotóxicos no município de Jauru do Estado de Mato Grosso. 

Quanto a metodologia teve uma abordagem qualitativas e quantitativas, de 

acordo com os seus objetivos trata-se de pesquisa exploratória, descritiva e 

explicativa. Os procedimentos técnicos adotados foram pesquisa Bibliográfica, 

pesquisa Documental e Levantamento. O Método científico foram Hipotético-

Dedutivo e Dialético, mediante utilização do questionário como instrumento de coleta 

de dados com perguntas fechadas e estruturadas, delimitado ao município de Jauru-
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MT, cuja população foram todos os agropecuaristas da região. A amostra foi 

probabilística mediante convite formal e aceite por livre e espontânea vontade.  

   A estrutura do presente trabalho é constituída de introdução, 

contextualização, fundamentação teórica, metodologia da pesquisa, análise e 

discussão da pesquisa de campo, considerações finais, numeradas de um a seis, 

acrescidas de referências, apêndice e anexos.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo IBGE, o município de Jauru – MT foi criado oficialmente no dia 20 de 

setembro de 1979, através da Lei Estadual nº 4.164. Seu nome faz referência ao Rio 

Jauru, que percorre o município no sentido nordeste/sudeste, localiza-se a 

uma latitude 15º20'31" sul e a uma longitude 58º51'59" oeste, estando a uma altitude 

média de 390 metros, com a área territorial de 1.301,894 Km² de extensão. Segundo 

contagem do IBGE em 2010, a população de Jauru é de 10.455 habitantes, porem 

segundo o IBGE a estimativa para 2015, é de 9.241 habitantes, sendo eles 4.284 

como população rural, segundo ao último senso realizado pelo IBGE. 

 

Figura 1 - Município de Jauru - MT 

 

FONTE: FOTO AÉREA DE LUIZ HAN, GOOGLE MAPAS – 2015 

 

Sua população é composta basicamente por mineiros, com significativa 

participação de paulistas, e com base econômica voltada para o comercio local, 

agricultura e agropecuária, sendo ela uma das maiores bacias leiteira da região Vale 

do Jauru. Possui ainda estabelecimentos de ensino tanto da rede municipal e 

estadual, sendo 07 da rede municipal e 03 da rede estadual, tendo também 

extensão da UNEMAT (Universidade de Mato Grosso) com Campus em Cáceres, 

oferendo curso de Pedagogia para Educação Infantil, entre outros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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Possui também várias usinas hidrelétricas localizadas ao longo do Rio Jauru, 

sendo que no período de construção dessas usinas fora construído uma pista de 

pouso asfaltada em parceria com os órgãos governamentais do município e estado. 

O acesso à cidade pode ser feito por diversas rodovias estaduais e 

municipais. As principais são: MT-250 (pavimentada, ligando Jauru à Figueirópolis 

D'Oeste), MT-248 (não-pavimentada, ligando Jauru à BR-174), MT-247 (em 

processo de pavimentação, ligando Jauru ao Vale do São Domingos) e MT-388 

(não-pavimentada, ligando Jauru ao distrito de Lucialva) e sua distante da Capital, 

Cuiabá, é de 420 km. 

O Índice de Desenvolvimento Humano de Jauru era 0,680 em 2000, 

ocupando a posição número 3296 no ranking brasileiro e a posição 119 no ranking 

mato-grossense. A expectativa de vida, segundo o IBGE 2000, de 64 anos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Gestão Ambiental 

 

 Segundo Barbieri, os recursos naturais são bens e serviços originais dos 

quais toda produção envolvida depende deles, assim pode se dizer que produzir é 

transformar serviços e bens naturais para suprir as necessidades dos seres 

humanos. (BARBIERI, 2011, pag. 5) 

 Ainda Barbieri, “a gestão ambiental aplica-se a varias iniciativas relacionadas 

a problemas ao meio ambiente, sejam elas para barrar a ação exploratória do 

homem, como também para combater a escassez dos recursos” (2011, pag. 21).  

 Barbieri conceitua a gestão ambiental como: 

 

Diretrizes e atividades administrativas e operacionais, como planejamento, 
direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com objetivo de 
obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto reduzindo, eliminando 
ou compensando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, 
quanto evitando que eles surjam (BARBIERI, 2011, pag.19).  

 

Segundo Tinoco e Kraemer,(2004, pag. 109), a gestão ambiental “consiste em 

um conjunto de medidas que visam o controle sobre o impacto ambiental de uma 

determinada atividade”. 

Tinoco e Kraemer conceituam gestão ambiental como: 

 

(...) um sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de 
planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processos e 
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e 
manter a política ambiental (TINOCO, KRAEMER, 2004, pag.109). 

 

Ainda Tinoco e Kraemer (2004, p.110), indica que de certa forma a gestão 

ambiental é a maneira que a organização se mobiliza internamente e externamente 

para obter a qualidade ambiental desejada, é exatamente o que a empresa faz para 

diminuir ou reparar os donos ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, se as exigências 

mundiais, principalmente às organizações internacionalizadas, em conjunto com 

supressão da mão de obra infantil vem cobrando sistematicamente a prática da 

preservação do meio ambiente é de bom vitre associar-se à ideia praticando um ato 

que seja politicamente correto.   
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3.2 Logística 

 Segundo Coelho, a logística faz o gerenciamento do fluxo dos produtos, 

desde o fornecimento até o consumidor, com o objetivo de suprir a demanda dos 

clientes com o menor custo possível, onde a logística agrupa todas as atividades 

integradas à movimentação e organização dos produtos em uma empresa: previsão 

da demanda, gestão de estoques, transportes, armazenagem, designer de redes de 

distribuição, etc. (COELHO, 2011, p.1). 

 De acordo com GADIOLI, adaptando a definição de logística do Council of 

Logistics Management (CLM), definem logística reversa como: 

 

Logística é à parte da cadeia de suprimento que planeja, implementa e 
controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e 
informações relacionadas, do ponto de origem, ao ponto de consumo, 
visando atender aos requisitos dos consumidores.( CLM, apud GADIOLI, 
1999, p.177) 

  

Portanto, a logística representa muito mais que somente transporte, ela está 

ligada a vários fatores interdependentes, com a finalidade de entregar ao 

consumidor o produto em menor tempo com o menor custo, ou seja, otimizar a 

relação entre Input, transformação e output.   

 

 

3.2.1 Logística reversa 

 

 Segundo Novaes, a logística reversa cuida dos fluxos de materiais que se 

iniciam nos pontos de consumo dos produtos e terminam nos pontos de origem, com 

o objetivo de recapturar valor ou de disposição final. (NOVAES, 2001). 

 Do ponto de vista de outro autor, expressa um novo conceito de logística 

reversa: 

 

[...] é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 
eficiente e de baixo custo de matérias primas, estoque em processo, 
produto acabado e fluxo de informações relacionadas, desde o ponto de 
consumo até o ponto de origem, com o objetivo de recuperação de valor ou 
descarte adequado. (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE,1999, p. 15). 

 

Segundo Leite (2003, p. 169), a logística reversa, portanto, pode ser 

entendida como a área da logística empresarial que visa melhorar os aspectos 
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logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo ou de negócios através da 

multiplicidade de canais de distribuição reversos de pós–venda e de pós–consumo, 

agregando-lhes valor econômico, ecológico, legal e de localização. 

 

 

3.2.2 Processo Logístico Reverso de embalagens vazias de agrotóxicos 

 

O processo reverso das embalagens de agrotóxicos se da de maneira simples 

e eficiente, desde que esteja em conformes com a legislação. Segundo o Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (2012), logística reversa é um 

conceito que diz, que as empresas responsáveis por colocar um produto no mercado 

também devem se responsabilizar pela forma como essa embalagem vazia é 

descartada. 

 A INPEV (2012, p.03) entidade criada para gerir a destinação final das 

embalagens vazias de agrotóxicos disponibiliza o fluxograma da logística reversa:  

 

Figura 2 - Cadeia de Logística Reversa de Embalagens Vazias - 2012 

FONTE: INPEV, 2012, P.03 

 

 Os consumidores após o uso dos agrotóxicos, devem se encaminhar, junto 

com a orientação técnica expressa no receituário e com a nota fiscal em mãos, para 

um posto de coleta indicado na receita do produto ou no mais próximo, para a 

devolução da embalagem corretamente. Onde o estabelecimento comercial 

licenciado fará os procedimentos legais com as embalagens, com datas pré-
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determinadas as embalagens são transportadas para as centrais de procedimentos 

onde terão como destino a reciclagem ou a incineração.   

 

 

3.2.3 Elos da cadeia de responsabilidades na logística reversa das embalagens 

vazias de agrotóxico 

 

 Segundo a inpEV (2012, p.04), cada membro que forma a cadeia logística 

reversa, têm suas respectivas responsabilidades, são eles, o agricultor, os canais de 

distribuição, as industrias e o poder público.  

 O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, fixa os 

deveres de cada agente dentro da cadeia logística reversa: 

 
Responsabilidades do agricultor: 
• Lavar – Tríplice lavagem ou lavagem sob pressão;                             
• Inutilizar – Inutilizar a embalagem para evitar reaproveitamento.                  
• Armazenar – Armazenar temporariamente na propriedade; 
• Entregar – Entregar na unidade de recebimento indicada na nota fiscal até 
um ano após a compra, contanto que o agricultor reúna uma quantidade 
que justifique o transporte. 
• Comprovar – Manter os comprovantes de entrega das embalagens por um 
ano.  
 
Canais de distribuição:                             
• Informar – Ao vender o produto, indicar o local de entrega na nota fiscal;      
• Gerenciar – Disponibilizar e gerenciar o local de recebimento;                       
• Comprovar – Emitir comprovante de entrega;             
• Orientar – Orientar e conscientizar o agricultor.              
 
Indústria:                  
• Recolher – Recolher as embalagens vazias devolvidas às unidades de 
recebimento; 
• Destinar – Dar a correta destinação final: Reciclagem ou incineração;           
• Orientar – Orientar e conscientizar o agricultor.      
 
Poder público:                  
• Fiscalizar – Fiscalizar o funcionamento do sistema de destinação final;        
• Licenciar – Emitir as licenças de funcionamento para as unidades de 
recebimento de acordo com os órgãos competentes de cada Estado;              
• Educar e conscientizar – Apoiar os esforços de educação e conscientizar o 
agricultor quanto às suas responsabilidades dentro do processo. 
 

 

3.2.1.1 Procedimentos do Agricultor 

 

Segundo a inpEV, (2012, p.04), o agricultor deve preparar as embalagens 

vazias para devolvê-las nas unidades de recebimento, considerando que cada tipo 
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de embalagem deve receber tratamento diferente: Tríplice lavagem ou a lavagem 

pressão. 

De acordo com o inPEV, o processo de manejo das embalagens vazias 

procede da seguinte forma:  

 
Tríplice lavagem:                
1. Esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do 
pulverizador;     
2. Adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume;           
3. Tampar bem a embalagem e agitar por 30 segundos;                
4. Despejar a água da lavagem no tanque do pulverizador.            
5. Inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo;          
6. Armazenar em local apropriado até o momento da devolução.    
 
Lavagem pressão.                
1. Após o esvaziamento, encaixar a embalagem no local apropriado do funil 
instalado no pulverizador;  
2. Aclonar o mecanismo para liberar o jato de água limpa;           
3. Direcionar o jato de água para todas as paredes internas da embalagem 
por 30 segundos;   
4. A água de lavagem dever ser transferida para o interior do tanque do 
pulverizador;     
5. Inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo;            
6. Armazenar em local apropriado até o momento da devolução.  

 

 Observa-se que a primeira etapa sob responsabilidade do agricultor é de 

maior valia, pois é neste procedimento que se pretende descartar todos os resíduos 

existente na embalagem, tornando menos nocivo ao ecossistema.    

  

 

3.3 Agrotóxicos 

 

 Segundo Compêndio de Defensivos Agrícolas (2003) são considerados 

agrotóxicos/defensivos agrícolas os produtos e os agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, 

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

de florestas nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 

da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos. 

 Segundo a Lei n°7.802, de 11 de julho de 1989,Decreto Nº 4.074, de 04 de 

Janeiro de 2002, referente aos agrotóxicos: 
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[...] a produção, utilização, comercialização, exportação e importação de 
produtos agrotóxicos passaram a ser disciplinados pela 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 
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.  

Segundo Ambiente Brasil (2012, p.02), os agrotóxicos são: pesticidas ou 

praguicidas os que combatem insetos em geral; fungicidas os que atingem os fungos 

e os herbicidas que eliminam as plantas invasoras como as daninhas. São produtos 

usados nas lavouras, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico, como: 

Inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas e 

vermífugos.  

 

3.3.1 Classes Toxicológicas  

Segundo a BARRIGOSSI, a toxicidade da maioria dos agrotóxicos é 

apresentada em valores referentes à Dose Média Letal (DL50), por via oral, 

representada por miligramas do ingrediente ativo do produto por quilograma de peso 

vivo, necessários para matar 50% da população de ratos ou de outro animal teste. A 

DL50 é usada para estabelecer as medidas de segurança a serem seguidas para 

diminuir os riscos que o produto pode oferecer à saúde humana (Embrapa, apud 

BARRIGOSSI, 2008, p.05). 

Tabela 1 - Classes toxicológicas dos agrotóxicos com base na DL50. 

FONTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL (ANDEF). 

 

Classe Classificação Cor da faixa no rótulo da 
embalagem 

I Extremamente tóxico 
(DL50 menor que 50 mg/kg de peso 

vivo) 

Vermelho Vivo 

II Altamente tóxico  
(DL50 de 50 mg a 500 mg/kg de peso 

vivo) 

Amarelo intenso 

III Medianamente tóxico 
(DL50 de 500 mg a 5.000 mg/kg de 

peso vivo) 

Azul intenso 

IV Pouco tóxico  
(DL50 maior que 5.000 mg/kg de peso 

vivo) 

Verde intenso 
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3.4 Legislação 

A Legislação Federal (Lei 9.974 / 2000 e Decreto 4.074 / 2002) determina que 

a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos cabe a todos os agentes 

atuantes na produção agrícola: agricultores, canais de distribuição/cooperativas, 

indústria fabricante e poder público. 

Segundo o inPEV (2012, p.04), o conjunto da legislação que norteia a 

destinação final das embalagens vazias de defensivos agrícolas, são:  

 

3.4.1 Leis Federais  

Lei Federal n. 7.802 de 11 de julho de 1989 (com modificações da Lei n.9.974/2000) 

que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

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

comercial, a utilização, a importação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação e inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências; 

Lei Federal n. 9.974 de 06 de junho de 2000, que altera 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 

40resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

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

 

3.4.2 Decretos Federais  

Decreto Federal n. 4.074 de 04 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei n. 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 e propaganda comercial, a utilização, a importação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação e inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências;  

Decreto Federal n. 5.981 de 06 de dezembro de 2006. Que dá nova redação e inclui 

dispositivos ao Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que 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, autilização, a importação, a exportação, o 

http://www.inpev.org.br/responsabilidades/legislacao/images/Senado_Federal.pdf
http://www.inpev.org.br/responsabilidades/legislacao/images/Decreto.PDF
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destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. 

 

3.4.3 Leis Estaduais 

Lei Estadual n. 997 de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre o controle da Poluição 

do Meio Ambiente. Lei nº 2.951, de 17 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o uso, a 

produção, a comercialização e o armazenamento dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. 

3.4.4 Decretos Estaduais 

Decreto Estadual n. 8.468 de 08 de setembro de 1976, que Aprova o Regulamento 

da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a Prevenção e o Controle 

da Poluição do Meio Ambiente; 41Decreto Estadual n. 12.059 de 17 de março de 

2006, regulamenta a Lei n. 2.951, de 17 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os 

agrotóxicos, seus componentes e afins. 

 

3.4.5 Resoluções 

Resolução CONAMA n. 275/2001, que dispõe sobre o código de cores para 

diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva; Resolução CONAMA n. 334/2003, 

que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos 

destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos; Resolução n. 

420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que descaracteriza 

embalagens vazias de agrotóxicos como resíduo perigoso para efeito de transporte 

em todo o País, desde que submetidas a processos de lavagem. 

 

3.4.6 Portarias 

Portaria Normativa IBAMA n. 84, de 15 de outubro de 1996, dispõe sobre a 

classificação dos agrotóxicos quanto ao potencial de periculosidade ambiental. 

 

3.4.7 Normas Técnicas 

ANBR 12.235 de 1988, que dispõe dos procedimentos de armazenamento de 

armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

ABNT NBR 13.221 de 1994, que dispõe dos procedimentos de transporte de 

resíduos;  
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ABNT NBR 13.968 de 1997, que dispõe dos procedimentos de lavagens de 

embalagens rígidas vazias de agrotóxico;  

ABNT NBR 14.719 de 2001, que dispõe da Destinação final de embalagem lavadas 

rígidas vazias de agrotóxico;  

ABNT NBR 14.935 de 2003, que estabelece procedimentos para correta e segura 

destinação final das embalagens vazias;  

ABNT NBR 10.000 de 2004, que dispõe sobre a Classificação dos Resíduos Sólidos; 

NR 31 - Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura. 

 

3.5 Saúde 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) inclui na definição de saúde, a boa 

disposição do corpo e da mente e o bem-estar social entre os indivíduos. 

 Portanto, entende-se como risco à saúde uma ação externa que pode 

provocar a má disposição do corpo ou da mente. Nesta pesquisa indica-se o efeito 

nocivo que um produto agrotóxico, principalmente a embalagem após o uso do 

conteúdo pode provocar ao ser humano.   

 

  

3.5.1 Riscos 

 

Os resíduos químicos tóxicos presentes em embalagens de agrotóxicos, 

quando abandonados no ambiente ou descartados em aterros e lixões, sob a ação 

da chuva podem migrar para águas superficiais e subterrâneas, contaminando o 

solo e lençóis freáticos, prejudicando assim a saúde humana e animal (CEMPRE, 

2000, p.02).  

 A inpEV, fixa que, após a utilização dos defensivos agrícolas, suas 

embalagens devem ser devolvidas corretamente, onde poderão ter dois destinos: 

reciclagem ou incineração, isto de acordo com sua classificação. Jogadas nos 

campos e nos rios, essas embalagens causam danos irreparáveis ao ambiente e à 

saúde humana ou animal, além de ser um procedimento contrário ao previsto na 

legislação.  
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3.6 Armazenamento 

  

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) e a Resolução Consema n° 

02/2009 – prevê armazenamentos de embalagens nas propriedades rurais conforme 

constante no anexo I.  

 

 

3.7 Destinação das embalagens de agrotóxicos vazias 

 As embalagens, após serem devolvidas pelo agricultor em um posto de coleta 

e seguindo transportadas para a central de recolhimento, são destinadas a 

incineração ou reciclagem. São passiveis de reciclagem 95% das embalagens de 

agrotóxicos postos no mercado e 5% delas vão para a incineração, pois são as 

embalagens que não sofreram os procedimentos correto, de tríplice lavagem ou 

lavagem sob pressão, pelos consumidores (inpEV, 2012, p.06) 
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4 METODOLOGIA  

 Segundo Richardson, metodologia são os procedimentos e regras utilizadas 

por um determinado método, assim, método é o caminho ou maneira que é utilizado 

para se chegar a um determinado fim ou objetivo. Portanto metodologia são as 

regras estabelecidas para o uso do método cientifico. (2012, pag. 22) 

Na pesquisa realizada aplicou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa. A 

abordagem qualitativa se deu por conta das descrições dos fatos envolvendo as leis, 

as suas interpretações que fundamentou a presente pesquisa. Por outro lado, a 

abordagem quantitativa se deu por conta das quantificações em termos percentuais 

da pesquisa de campo, transformando os dados qualitativos em quantitativos para 

melhor compreensão do fenômeno.   

A pesquisa quanto aos objetivos foi de caráter descritivo e explicativo. 

Descritivo no sentido de descrever os fatos e o porquê da falta de cumprimento 

quanto aos descartes das embalagens dos agrotóxicos, pois segundo Santos (2002, 

p. 27) o objetivo de explicar exigem em: “se ocupam com o porquê dos fatos ou 

fenômenos que preenchem a realidade, isto é, com a identificação dos fatores que 

determinam a ocorrência, ou maneira de ocorrer, dos fatos/fenômenos/processos”. 

Os procedimentos técnicos adotados ou técnicas de coleta de dados 

aplicados foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamento com 

pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica se deu por conta das ponderações de 

diversos autores quanto ao manuseio inadequado das embalagens dos agrotóxicos 

e as rotinas de procedimentos explicito em leis, normas e decretos, portanto 

pesquisa documental. Quanto ao levantamento se deu por conta da pesquisa de 

campo, mediante questionário com os produtores rurais do município de Jauru-MT. 

Segundo Severino (2007, p.123) “na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado 

em seu meio ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em 

que ocorrem os fenômenos...”.   

Quanto ao método de pesquisa podemos classificá-la como dialético, pois 

envolveu fenômeno social, político e econômico conforme apregoa Hegel.  

O instrumento de coleta de dados foi o questionário que, a princípio, não 

vinha apresentando números condizentes de respostas, tornando-os em formulário 

na fase final quanto o mesmo questionário foi aplicado pelo autor do presente sob 

presença do informante. Segundo Vergara, 
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O questionário caracteriza-se por uma serie de questões apresentadas ao 
respondente, por escrito. Às vezes, é chamado de teste, como é comum em 
pesquisa psicológica; outras, é designada pela escala, quanto quantifica 
respostas prontas. O questionário pode ser aberto, ou não estruturado, ou 
fechado, estruturado. (...) No fechado, o respondente, faz escolhas ou 
pondera diante de atividades apresentadas (VERGARA, 2005, p. 55). 
O questionário caracteriza-se por uma serie de questões apresentadas ao 
respondente, por escrito. Às vezes, é chamado de teste, como é comum em 
pesquisa psicológica; outras, é designada pela escala, quanto quantifica 
respostas prontas. O questionário pode ser aberto, ou não estruturado, ou 
fechado, estruturado. (...) No fechado, o respondente, faz escolhas ou 
pondera diante de atividades apresentadas (VERGARA, 2005, p. 55). 

  

 O universo da pesquisa foi delimitado no município de Jauru do Estado de 

Mato Grosso.  

 Quanto à população foram os produtores da região, em 400 proprietários da 

região, independente do seu tamanho, com única condição de adquirente e usuário 

de produtos agrotóxicos.  

 Quanto à amostra foi probabilística, pois se focou aos prováveis usuários de 

agrotóxicos para identificar a prática dos descartes das embalagens vazias com 50 

produtores rurais, o que representa 12,5% do total. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 A partir desta fase iremos discutir os dados obtidos através do 

questionário aplicado aos participantes da pesquisa, sendo os mesmos produtores 

rurais e usuários de agrotóxicos na cidade de Jauru – MT, este instrumento foi 

utilizado com intuito de identificar os riscos que as embalagens vazias de 

agrotóxicos apresentam ao meio ambiente, e o que podemos fazer para sanar os 

mesmos, onde é divido em duas etapas, a primeira reservada a identificação dos 

entrevistados e a segunda com questões mais especificas do problema da pesquisa. 

 

5.1 Identificação Do Entrevistado 

Quadro 1 Quanto ao Gênero 

 

Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 Neste gráfico 01, temos como maioria os usuários do sexo masculino, pois 

geralmente são os que tomam a frente deste tipo de atividade, em suas 

propriedades ou em prestação de serviços. 

 

80% 

20% 

Masculino Feminino
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Quadro 02 - Quanto à idade 

 

Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

Nesta figura 02, temos uma igualdade referente a faixa etária de usuários 

entre 26 à 35 anos e mais de 45 anos idade, mas também uma fatia considerável de 

20% para os de 36 à 45 anos, restando então apenas 10% aos de 18 à 25 anos. 

Estes dados nos dá a percepção de que, cada vez mais os jovens estão procurando 

as atividades fora do meio agrícola e pecuário no município. 

 

Quadro 03 - Quanto ao tempo de uso de agrotóxicos em suas propriedades:

 

Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 

10% 

35% 

20% 

35% 

de 18 à 25 26 à 35 36 à 45 Mais 45

5% 
15% 

30% 

50% 

Menos 1 1 à 2 2 à 5 Mais 5
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O gráfico aponta há quanto tempo estes usuários entrevistados utilizam do 

uso de agrotóxicos em sua propriedade. Podemos concluir que a maioria é usuário 

há mais de 5 anos e os que usam a menos 1 ano são a minoria, portanto, confirma-

se a observação feita no segundo gráfico, referente à idade e a atividade lá citada. 

 

5.2 Percepção dos consumidores quanto à utilização dos Agrotóxicos e 

devolução de suas embalagens. 

Quadro 04 - Quanto à orientação no ato da compra.

 

Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 Este gráfico nos dá a noção de como as empresas que comercializam este 

produto, estão preocupados em melhorar o quadro de poluição tóxica, não só em 

Jauru – MT, mas também em todo Brasil, de uma maneira que não oferece custo 

nenhum aos mesmos, praticando a conscientização dos usuários. Porém é possível 

melhorar ainda mais, promovendo campanhas publicitarias e movimentos de 

recolhimento das embalagens vazias em sua região. 

 

80% 

20% 

Sim Não
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Quadro 05 - Quanto à utilização e devolução correta das embalagens vazias.

 

 Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 Já neste gráfico 05, é possível identificar uma divergência de 15 pontos 

percentuais em relação ao gráfico anterior, pois aqui 35% dos entrevistados não tem 

o conhecimento de como utilizar e devolver corretamente as embalagens vazias, o 

que nos dá a percepção de que ainda há falhas no processo de conscientização, ou 

seja, os comerciantes estão orientando sobre a devolução, mas não, como 

manuseá-las corretamente para a devolução. 

Quadro 06 - Quanto ao armazenamento correto das embalagens vazias.

 

 Neste gráfico 06, podemos concluir o que foi observado no gráfico 

anterior 05, pois, 85% dos entrevistados não tem a noção de que há uma maneira 

65% 

35% 

Sim não

15% 

85% 

Sim Não



32 
 

correta de armazenar a embalagem vazia, até o ato de devolução, pois o gráfico 

justifica que ainda há uma deficiência preocupante no processo de logística reversa 

destas embalagens. 

 

Quadro 06 - Quanto à devolução efetiva das embalagens vazias.

 

 Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

Neste gráfico, identificamos a deficiência em outro participante da cadeia da logística 

reversa, e não mais, ou menos importante que os outros, o usuário. Aqui temos a 

maioria dos entrevistados respondendo que nunca devolveram as embalagens que 

geraram, ou seja, estão cientes do processo de devolução e não contribuem 

efetivamente no processo. 

Quadro 07 - Quanto o conhecimento de pontos de coletas autorizados das 
embalagens vazias. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

21% 

37% 

42% 

Sempre As vezes Não Devolve

40% 

60% 

Sim Não
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 Já neste gráfico 07, podemos observar mais algumas divergências de 

informações, pois 40% dos entrevistados conhecem um ponto de coleta autorizado, 

mas mesmo assim, os mesmos, não efetuam a devolução das embalagens vazias. 

Gráfico 08 - Quanto à consciência dos riscos que as embalagens apresentam, 
para o meio ambiente e para o ser humano, se mal manuseadas.

 

 Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

 Quanto à consciência dos riscos, gráfico 08, pode-se identificar que uma 

maioria bem significativa de 90%, sabe dos riscos que as embalagens vazias 

representam ao ser humano e ao meio ambiente, mas não se preocupam com o 

manuseio e devolução correta destas embalagens. 

Quadro 09 - Quanto à obrigatoriedade da devolução das embalagens vazias, 
prescritas em lei. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo - 2015 

90% 

10% 

Sim Não

75% 

25% 

Sim Não
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 E por fim, este gráfico 09 procura saber em relação à obrigatoriedade de 

devolver e manusear corretamente as embalagens, perante as leis e decretos 

federais e estaduais. Identificamos que ainda há muitos usuários sem conhecimento 

algum sobre a lei (25%), por um lado é preocupante o quanto estão desinformados a 

respeito de um assunto de extrema importância, e pelo outro, o quanto os agentes 

atuantes desta cadeia de obrigações, estão falhas, pois o Estado deveria se importar 

mais com o assunto e ter medidas para a melhoria deste quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A preocupação inicial do autor a respeito do descarte das embalagens de 

agrotóxicos se deu em função da degradação do meio ambiente que vem se 

observando na região, não só pelo descarte das embalagens, mas também pelo 

avanço discriminado da pecuária e agricultura, principalmente às margens dos rios 

exaurindo as matas ciliares que no passado não muito distante eram rios piscosos, 

as quais desfrutamos ainda em infância. 

 No início da puberdade, como não poderia ser diferente, iniciamos trabalhar 

informalmente que veio a frutificar em atividade de vendas relacionadas aos 

produtos agropecuários, primeiramente como funcionário da Coopnoroeste-Regional 

Jauru e atualmente na iniciativa privada, sempre no mesmo segmento.  

 Neste sentido, em 2013, na ocasião do último ano do curso de Administração 

da Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga, pretendi transformar esta 

preocupação em trabalho de curso, mediante elaboração do projeto ainda no sétimo 

semestre.  

 Buscamos inicialmente, sob orientação, os materiais pertinentes ao assunto, 

muito embora seja muito farto em informações eletrônicas e muito carentes em 

livros, ou seja, as bibliografias ainda não são suficientes, muito embora percebe-se a 

necessidade premente de organizar e regulamentar a área sob pena de pagarmos 

muito caro pela nossa omissão e displicência no futuro não muito longe. 

 Uma vez estabelecido da regra de pesquisa mediante consulta em livros, sites 

e Leis, elaborou-se questões pertinentes ao assunto direcionadas aos produtores 

rurais, de tal forma que a nossa pesquisa tivesse sucesso. 

 Porém, em virtude do descontrole de ordem pessoal fez com que o projeto 

fosse postergado para exercício 2015, quando estamos neste momento encerrando. 

 Considerando as transparências dos respondentes a respeito do problema, 

sem dúvida acreditamos que atingimos o objetivo, muito embora a falta de 

conscientização nos leva a preocupação quanto ao futuro dos rios, dos lençóis 

freáticos e outros. Sem dúvida, acredito que a atuação dos órgãos fiscalizadores 

deve ser acelerada, principalmente quanto aos comerciantes que deverão ser 

responsabilizadas quanto a devolução correta das embalagens, tendo como 

coautora os próprios produtores rurais, mesmo com aplicação de penas peculiares 

em casos extremos.   
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 Enfatizamos a dificuldade encontrada em termos de pesquisa quanto aos 

livros e bibliografias idôneos, pois percebe-se uma certa temeridade por parte dos 

autores em expressar sistematicamente o malefício dos agrotóxicos.   

 Outro fator que nos causou surpresa foi a facilidade e transparência das 

informações passadas pelos produtores rurais, muito embora sejam corresponsáveis 

pela degradação do meio ambiente com uso e descarte inadequado das 

embalagens. Este fato faz nos concluir que, realmente o que falta é a 

conscientização quanto aos processos de descarte, as quais poderão e deverão ser 

amplamente divulgadas pelas associações das classes mediante treinamento e 

capacitação dos associados. 

 Muito embora não seja da área de nossa atuação, pesquisa biológica com 

análise de pureza das águas da região seriam muito interessantes para eventuais 

pesquisadores a respeito do meio ambiente, ou seja, medição do nível de 

contaminação das águas (rios, riachos, poços, açudes, etc).               

 Diante do acima exposto, acreditamos piamente que se continuarmos com 

este marasmo dos órgãos fiscalizadores, agentes intermediários e os usuários finais 

chegaremos a um ponto insuportável de contaminação do solo e, por tabela, dos rios 

e os lençóis freáticos, fato já constatado em alguns países do mundo como Índia e 

Rússia.  
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APÊNDICE A – Questionário 

 

O presente questionário foi desenvolvido com o objetivo de identificar as possíveis 

falhas no processo da logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos em 

Jauru – MT. O mesmo faz parte de um trabalho elaborado para a conclusão do 

curso de Administração da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP) elaborado 

pelo Sr. André Luiz Ferreira Gonçalves. Solicitamos que sejam respondidos de 

melhor maneira possível, portanto agradeço a sua valiosa colaboração.  

Aluno: André Luiz Ferreira Gonçalves 

Orientador: Prof. Mestre Goro Onuki 

 

 
I. Caracterização dos Pesquisados 

 
1. Usuário: _____ 

(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
 

2. Idade? 
(  ) De 18 a 25 anos 
(  ) 26 a 35 anos 
(  ) 36 a 45 anos 
(  ) Mais de 45 anos 
 

3. Há quanto tempo é usuário de Agrotóxicos? 
(  ) Menos de 1 ano 
(  ) de 1 à 2 anos 
(  ) de 3 à 5 anos 
(  ) mais de 5 anos 
 
 

II. Percepção dos consumidores quanto à utilização dos Agrotóxicos. 
 

1. O senhor(a) é orientado corretamente sobre o uso e devolução das embalagens 
vazias no ato da compra? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

2. O senhor(a) têm o conhecimento da utilização e devolução correta das embalagens 
vazias de agrotóxicos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

3. O senhor(a) têm um lugar específico para o armazenamento das embalagens vazias 
de agrotóxicos na sua propriedade? 
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(  ) Sim 
(  ) Não 
 

4. O senhor(a) efetua a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

5. O senhor(a) conhece algum ponto de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

6. O senhor(a) têm a consciência dos riscos para o ser humano e meio ambiente que 
as embalagens vazias de agrotóxicos podem apresentar, quando mal manuseadas? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

7. O senhor(a) têm o conhecimento que a devolução das embalagens vazias de 
agrotóxicos, é obrigatória por Lei? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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ANEXO I  

 O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, no exercício de sua 

competência prevista no artigo 3º da Lei Complementar n.º 38, de 21 de novembro 

de 1995, alterada pela Lei Complementar n.º 232, de 21 de dezembro de 2005, e: 

Considerando a Lei Federal n° 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, com alterações da Lei 9.974 de 06 

de junho de 2000; 

Considerando o Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002, que regulamenta 

a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989; 

Considerando que a Resolução CONAMA nº 334, de 03 de abril de 2003, 

dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental especificamente para 

Postos e Centrais destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos 

e afins; 

Considerando a NBR 9843, de maio de 1987, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas que fixa as condições exigíveis para armazenagem adequada dos 

defensivos agrícolas pelos usuários, transportadores, distribuidores e fabricantes, 

visando á prevenção de acidentes; 

Considerando a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura – NR 31, de 

03 de março de 2005, que tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem 

observados na organização e no meio ambiente de trabalho; 

Considerando a Lei Complementar nº. 38, de 21 de novembro de 1995, que 

estabelece no artigo 86 que a coleta, o armazenamento, a disposição final ou a 

reutilização de resíduos poluentes, perigosos ou nocivos em qualquer estado de 

matéria, sujeitar-se-ão ao licenciamento ambiental; 

Considerando a Lei Estadual nº 7.862, de 19 de dezembro de 2002, que 

institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelece que os responsáveis 

pela geração de resíduos da atividade rural deverão adotar os procedimentos, 
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princípios, fundamentos e diretrizes definidos na referida lei e serão responsáveis 

pelo seu gerenciamento, observadas as normas estabelecidas pelo CONAMA ou 

CONSEMA; 

Considerando a Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, que 

altera o Código Estadual do meio Ambiente, e dá outras providências; 

Considerando a Lei Estadual n° 8.588, de 27 de novembro de 2006, que 

dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a 

aplicação, a fiscalização e o destino final das embalagens de agrotóxicos e resíduos, 

seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso, e normas regulamentares; 

Considerando que o armazenamento, o transporte e a destinação inadequada 

das embalagens vazias de agrotóxicos e afins causam danos ao meio ambiente e à 

saúde humana; 

Considerando que o usuário deve devolver as embalagens vazias em local 

indicado e credenciado pelo estabelecimento comercial e/ou indicado na nota fiscal, 

no prazo máximo de l (um) ano, a partir da data de aquisição ou até 6 (seis) meses 

após o vencimento da validade do produto; 

Considerando a necessidade de estabelecer condições mínimas de 

segurança ambiental para o armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos 

e afins nas propriedades rurais; 

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente – CONSEMA; 

Resolve:  

Art. 1º As embalagens vazias de agrotóxicos e afins deverão ser 

armazenadas temporariamente nas propriedades rurais, em depósito apropriado e 

que atenda aos critérios mínimos estabelecidos por esta Resolução, à espera da 

transferência para o posto, central ou estabelecimento comercial, indicados na nota 

fiscal para o recebimento das embalagens vazias de agrotóxicos e afins. 

Parágrafo Único: O depósito descrito no caput do artigo fica dispensado do 

licenciamento ambiental. 
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Art. 2º O depósito das embalagens vazias de agrotóxicos e afins deve ser 

dimensionado de acordo com o volume de embalagens geradas, por propriedade. 

Art. 3º No depósito, as embalagens contaminadas devem estar separadas 

das embalagens tríplices lavadas e secundárias. 

Art. 4º Fica facultado ao produtor rural o armazenamento das embalagens 

vazias, em espaço delimitado, no próprio depósito de agrotóxicos e afins, desde que 

este atenda às normas estabelecidas para o armazenamento de agrotóxicos, além 

do que preconiza o artigo 3º desta Resolução. 

Art. 5º As propriedades rurais que utilizem agrotóxicos e afins devem, no 

prazo de 01(hum) ano, a contar da data de publicação desta Resolução, construir ou 

adequar o depósito de embalagens vazias de agrotóxicos e afins. 

Art. 6º Cabe ao produtor rural à obrigação de proporcionar treinamentos, 

equipamentos de proteção individuais (EPI’s) adequados, e exames médicos 

periódicos ao(s) funcionário(s) responsável (eis) pelo manuseio das embalagens 

vazias de agrotóxicos e afins. 

Art. 7 º A localização do depósito deve atender aos seguintes critérios: 

I – O depósito deve ser construído em terreno preferencialmente plano, não sujeito à 

inundação; 

II – A área escolhida deve estar a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, 

respeitada a área de preservação permanente, de corpos hídricos, tais como: lagos, 

rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a 

diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes; 

III – Manter uma distância a mais de 50 (cinquenta) metros das habitações, escolas, 

estabelecimentos de serviços de saúde, abrigos de animais e locais onde são 

consumidos alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados em casos 

de eventuais acidentes; 

Art. 8º Os critérios mínimos para a construção do depósito de embalagens 

vazias de agrotóxicos e afins devem atender ao estabelecido no Anexo Único desta 

Resolução. 
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Art. 9º Eventuais efluentes líquidos gerados no depósito de armazenamento 

de embalagens vazias de agrotóxicos devem ser direcionados para uma caixa de 

contenção para posterior destinação final adequada. 

Parágrafo 1º A ocorrência do disposto no caput deste artigo deve ser 

obrigatoriamente informada aos Órgãos fiscalizadores competentes para orientação 

quanto à destinação final do efluente. 

Parágrafo 2º O produtor fica dispensado do cumprimento do caput deste 

artigo e parágrafo 1° quando o depósito for destinado apenas para embalagens 

tríplice-lavadas e embalagens secundárias. 

Art. 10 Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, ao 

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso-INDEA/MT e à 

Secretaria de Estado de Saúde – SES, exercerem as atividades de fiscalização para 

o cumprimento desta Resolução, de acordo com suas competências estabelecidas 

nas legislações em vigor. 

Art. 11 O descumprimento das disposições desta Resolução sujeitará o 

infrator, entre outras penalidades cabíveis, àquelas previstas, na Lei no 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, em especial nos artigos 54, § 3o, e 56, sem prejuízo do dever 

de recuperar os danos ambientais causados na forma do artigo 14, § 1o, da Lei no 

6.938, de 31 de agosto de 1981; na Lei Complementar n° 232, de 21 de dezembro 

de 2005 e a Lei Estadual n° 8.588, de 27 de novembro de 2006, em especial nos 

artigos 15 a 18, e normas que as complementarem. 

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

  

  Exigências mínimas para instalações: 

  

Item Descrição 

I 
Área do depósito deve ser adequada à quantidade de embalagens vazias 
geradas. 

II Fundações. 

III Pé direito a partir de 3,0 metros de altura. 

IV 
Estrutura do depósito construída com material a critério regional: metálica, de 
alvenaria, de madeira, etc. 



46 
 

V 
Piso cimentado com canaletas direcionando para caixa de contenção de 
efluentes. 

VI Canaletas para águas pluviais. 

VII Cobertura do depósito com beiral de 1 metro no mínimo. 

VIII 

Estrutura do depósito: 

Muretas com 1 metro de altura e tela de proteção associada à cortina de lona em 
todo o perímetro para proteção contra chuvas acima da mureta até o 
telhado;ouparedes com espaço na parte superior para garantir ventilação. 

IX Calçadas de 1 metro de largura em todo o perímetro do depósito. 

X 
Segurança: o depósito deve ser devidamente trancado, identificado com placas 
de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas. 

XI 

Proteção contra incêndio: aceiro de largura mínima de 3,0 metros em todo o 
perímetro do depósito. A largura fixada neste dispositivo deve ser ampliada 
quando as condições ambientais, incluídas as climáticas, e topográficas a 
determinarem. 

  

 


