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RESUMO
A questão ambiental, na atualidade permeia todas as questões mundiais, na prática não existe
compatibilidade entre desenvolvimento socioeconômico e consumo excessivo dos recursos
naturais, o atual modelo de produção não coincide com os limites ambientais do planeta. Com
a crescente pressão da sociedade em geral, o aumento da fiscalização por parte das autoridades,
cada vez mais as organizações estão suscetíveis na busca pela redução de resíduos dos seus
produtos. A logística reversa torna possível tanto o desagravo dos impactos ambientais, quanto
o ganho de eficiência e sustentabilidade, a busca das organizações é pelos novos padrões de
eficiência. O objetivo deste artigo é analisar a percepção dos produtores rurais em relação à
logística reversa das embalagens de agrotóxicos, com base em três variáveis: Legislação, Saúde
e Consciência Ambiental, além de contribuir para a realização de um debate teórico. O estudo
tem caráter qualitativo, com dados quantitativos, de natureza descritiva. Os resultados ressaltam
a importância da cadeia reversa frente aos impactos causados ao meio-ambiente e contribuem
para estudos futuros, visto sua importância social, econômica e ambiental. A logística reversa
alinhada e com informações eficientes, torna-se uma ferramenta fundamental em busca do
desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Logística reversa. Embalagens de agrotóxicos. Sustentabilidade
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RETURN TO WHAT? THE LOOK OF RURAL PRODUCERS ON
REVERSE LOGISTICS
ABSTRACT
The environmental question currently permeates all world issues, in practice there is no
compatibility between socioeconomic development and excessive consumption of natural
resources, the current production model does not match the planet's environmental limits. With
increasing pressure from society in general, increased enforcement by the authorities, more and
more organizations are susceptible in the pursuit of waste reduction of their products. Reverse
logistics makes it possible both to offset environmental impacts, and to gain efficiency and
sustainability, the search for organizations is by new standards of efficiency. The objective of
this article is to analyze the perception of rural producers regarding the reverse logistics of
agrochemical packaging, based on three variables: Legislation, Health and Environmental
Consciousness, in addition to contributing to a theoretical debate. The study has a qualitative
character, with quantitative data, of descriptive nature. The results highlight the importance of
the reverse chain to the impacts caused to the environment and contribute to future studies,
given its social, economic and environmental importance. Reverse logistics aligned with
efficient information becomes a fundamental tool in the search for sustainable development.
KEYWORDS: Reverse Logistics. Packaging of pesticides. Sustainability

1 INTRODUÇAO
As organizações estão vivenciando um período de grandes mudanças e inovações
tecnológicas, resultados da globalização e da competitividade acirrada nos mercados, pois a
sociedade exerce uma pressão sobre as organizações jamais presenciada anteriormente, para
que as mesmas sejam socialmente mais justas e responsáveis. Mudanças sociais consideráveis
evidenciam uma grande alteração no contexto organizacional.
No atual cenário, a busca das organizações é pelos novos padrões de eficiência, na
tentativa de conquistar definitivamente seu espaço. A questão ambiental, na atualidade permeia
todas as questões mundiais, na prática não existe compatibilidade entre desenvolvimento
socioeconômico e consumo excessivo dos recursos naturais, pois o atual modelo de produção
não coincide com os limites ambientais do planeta. O setor produtivo, o Estado e a sociedade
civil organizada vêm debatendo o crescente descarte dos resíduos sólidos, que geram
consequências ambientais intensas (MARCHI, 2011).
A logística reversa (LR), ao longo do tempo, tem recebido maior atenção e passou a ser
estudada, na busca da sua adaptação em um mercado altamente competitivo. A logística reversa
pode ser um instrumento estratégico tanto para a redução de custos quanto para o ganho de
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imagem corporativa, considerando-se um importante instrumento estratégico na diferenciação
dos serviços oferecidos (PADILHA; LEITE, 2008).
Os processos de logística reversa têm trazido consideráveis retornos às organizações
(LACERDA, 2003), nesse sentido Cometti e Alves (2010) acrescentam que a logística reversa
é uma prática ambiental que contribui de forma significativa para o desenvolvimento
sustentável. O retorno das embalagens vazias de agrotóxicos, quando analisado sob o ponto de
vista do tripé da sustentabilidade (SACHS, 2008) tem-se: do ponto de vista ambiental, a
diminuição dos riscos de contaminação ambiental, o consumo menor de matérias-primas;
através do ponto de vista econômico, a reciclagem entra com a principal contribuição, sendo
que de acordo com dados do INPEV (2015), 95% das embalagens vazias de agrotóxicos
retornam para o sistema, somente 5% são incineradas, podendo citar ainda a redução com
transportes, pois o mesmo veículo que transporta para comercialização, transporta para o
retorno; em relação a contribuição social ressalta-se a geração de empregos com o canal reverso
(CAMPOS, 2006; COMETTI; ALVES, 2010).
A produção agrícola no Brasil vem demonstrando crescimento significativo ao longo
dos anos, isso se deve ao fato das novas tecnologias que vêm sendo implantadas na agricultura,
na intenção de suprir a demanda cada vez maior do mercado consumidor mundial (OLIVEIRA,
2012). O uso dos agrotóxicos tem a intenção de controlar as plantas invasoras, doenças e pragas
que colocam em risco a produção das culturas. Como qualquer outra, a atividade agrícola gera
resíduos sólidos, as quais podem trazer consequências ao meio ambiente e à saúde humana
(BOZIK, et al., 2011).
Em consequência disso, tem-se as embalagens dos agrotóxicos, que enquadram-se na
categoria de resíduos perigosos, pois contém substâncias químicas que modificam o meio
ambiente. O destino das embalagens de agrotóxicos, até o ano de 2002 não sofria nenhum tipo
de fiscalização e controle, na maioria das vezes sendo descartadas em rios, terrenos baldios,
enterradas, podendo ocasionar danos ao meio ambiente (BARREIRA; PHILIPPI, 2002).
Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar a percepção dos
produtores rurais em relação à logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Além desta
introdução, o artigo está estruturado nas seguintes seções: i) referencial teórico abordando as
temáticas organizações, o desenvolvimento e a sociedade, a logística reversa, e o contexto do
Agronegócio no Brasil; ii) metodologia utilizada; iii) resultados e discussões; e, iv)
considerações finais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Organizações, o desenvolvimento e a sociedade
As decisões organizacionais exigem uma abordagem complexa e estão na maioria das
vezes, voltadas à dimensão econômica. Foi durante o século XX que os impactos decorrentes
da pressão industrial, principalmente, das forças de mercado sobre o ambiente natural, do
crescimento populacional, da concentração de capital na mão de alguns somente,
desencadearam, ou ainda, agravaram os problemas socioambientais, resultando em crises
extremamente complexas de serem solucionadas (SACHS, 2008). O reconhecimento da
importância do conceito de desenvolvimento sustentável pelas organizações é crescente e ao
centro dessas discussões, estão às organizações e as decisões tomadas por seus gestores na
busca frenética pelo crescimento econômico, em detrimento dos aspectos sociais e dos fatores
naturais (MAIA; PIRES, 2011).
Quatro principais causas são apontadas para as crises ecológicas e sociais em nível
mundial, que devem ser enfrentadas pela humanidade: i) as pressões humanas sobre os
ecossistemas e o clima do Planeta; ii) o crescimento da população mundial; iii) a miséria e a
pobreza não minimizadas pelo crescimento econômico; iv) o peso do cinismo, do derrotismo e
de instituições ultrapassadas na resolução dos problemas globais. Frente a essas causas salientase que as soluções para os problemas não estão nas forças do mercado, mas sim na cooperação
global (SACHS, 2008).
A busca dos países desenvolvidos é em defender seus próprios interesses, é arriscado
deixar a responsabilidade pelas soluções desses problemas, ecológicos e ambientais, nas mãos
de políticos ou da força de mercado, pois as decisões e ações da humanidade em relação ao
desenvolvimento sustentável é que irão determinar o nosso futuro e também o das próximas
gerações. O momento é de busca por soluções conscientes e sistêmicas que reconheçam e deem
o devido valor, para a complexidade da situação (GUIMARÃES, 2006).
As decisões organizacionais exigem uma abordagem complexa que envolva as três
dimensões do desenvolvimento sustentável, entre elas: econômica, social e ambiental (MAIA;
PIRES, 2011). Esse é considerado o tripé do desenvolvimento sustentável e cada uma das
dimensões consiste em: a) econômica: é o resultado econômico, a competitividade, a relação
entre clientes e fornecedores; b) social: é a transparência, a ética, o direito dos trabalhadores, o
envolvimento com a comunidade; e, c) ambiental: a proteção ambiental, os recursos renováveis,
a eco eficiência (VAN BELLEN, 2004).
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2.2 Logística reversa
Considera-se a logística uma das mais antigas atividades humanas, onde sua principal
missão é disponibilizar os bens e serviços gerados pela sociedade, nos locais, no tempo, nas
quantidades e na qualidade em que são necessários aos utilizadores (LACERDA, 2003; LEITE,
2009).
Diversas são as definições para a logística reversa, sendo definida como o processo de
planejar, implementar e controlar o ativo, o custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques
em processo, produtos acabados e as informações relativas do ponto de consumo até o ponto de
origem com o propósito de recapturar o valor ou destinar à disposição apropriada.
(FLEISCHMANN et al., 1997; ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1999; LU; BOSTEL, 2007;
MELO et al., 2009). De acordo com Cavanha Filho (2001), não se encerra na entrega do produto
ao cliente o processo logístico, a sociedade esta cada vez mais atenta para as questões
ambientais, reciclagem, reutilização e destino final dos produtos, com isso a logística vem se
transformando e adaptando-se rapidamente.
Rogers e Tibben-Lembke (1999), explicam que três princípios são fundamentais para as
empresas aderirem à logística reversa sendo elas: a) as Leis ambientais que forçam as empresas
a receber de volta seus produtos e cuidar de seu tratamento; b) os benefícios econômicos de
usar produtos devolvidos ao processo produtivo, ao invés de descartá-los; c) a crescente
consciência ambiental dos consumidores.
A atuação da logística reversa tem foco na reintrodução dos produtos ou matérias na
cadeia de valor pelo ciclo produtivo (LACERDA, 2003). Os canais de distribuição reversos de
pós-consumo, que é objeto desse estudo, constituem-se pelo fluxo reverso de produtos/materiais
oriundos do descarte de produtos, quando finalizada sua utilidade original, para que retornem
ao ciclo produtivo. Esses produtos e embalagens pós-consumo são separados e encaminhados
para reciclagem, retornando ao processo produtivo como matéria-prima secundária (LEITE,
2009).

2.2.1 Logística reversa das embalagens de agrotóxicos
De acordo com Lacerda (2003), o retorno para as empresas com os processos de
logística reversa têm sido consideráveis. A destinação inadequada de embalagens de
agrotóxicos e afins é considerada causadora de danos tanto ao meio ambiente quanto a saúde
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humana, essas embalagens devem ser devolvidas pelos usuários nos estabelecimentos
comerciais, postos e centrais, definidos pela resolução, conforme descrito no Quadro 1.
Quadro 1 - Definição dos estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos
Unidade que se destina ao recebimento, controle e armazenamento temporário das
embalagens e afins, até que as mesmas sejam transferidas à central, ou diretamente à

Posto

destinação final ambientalmente adequada.
Unidade que se destina ao recebimento, controle e armazenamento temporário,
Central

redução de volume e acondicionamento das embalagens e afins, que atenda aos
usuários, estabelecimentos comerciais e postos, até a retirada das embalagens para a
destinação final ambientalmente adequada.

Estabelecimento
comercial

Unidade volante

Local onde é realizada a comercialização dos agrotóxicos e afins, responsável pelo
recebimento, controle e armazenamento temporário das embalagens e afins nele
vendidas.
Veículo voltado para a coleta regular de embalagens de agrotóxicos e afins para
entrega posterior em posto, central ou local de destinação ambientalmente adequada.

Fonte: Adaptado de Couto et al. (2011).

A legislação divide as responsabilidades a todos os agentes atuantes na produção
agrícola do Brasil (BRASIL, 2000). De acordo com Couto et al., (2011) de forma resumida, o
que cada agente tem como sua responsabilidade:
 Consumidor: responsabilidade pela tríplice lavagem e devolução das embalagens
pós-consumo;
 Estabelecimentos Comerciais: dispor de local adequado para o recebimento das
embalagens e indicar nas notas fiscais de venda os locais de devolução;
 Fabricante: Recolher e dar uma destinação final adequada às embalagens;
 Órgãos Públicos: responsabilidade de fiscalizar e promover, junto com os
fabricantes, a educação ambiental e orientações em relação ao bom funcionamento do sistema
(BRASIL, 2000; COUTO et al., 2011).
Com a crescente pressão da sociedade em geral, o aumento da fiscalização por parte das
autoridades, cada vez mais as organizações estão suscetíveis na busca pela redução de resíduos
dos seus produtos, até pouco tempo a logística reversa não era vista como responsabilidade das
organizações, o descarte pelos clientes era feito em qualquer lugar, vindo a causar riscos ao
meio ambiente, devido às leis de gerenciamento de resíduos, o alto custo e os impactos
ambientais, as organizações passaram a visualizar a logística reversa como uma vantagem
competitiva (COUTO, et al., 2011).
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Diante da rápida expansão do uso de agrotóxicos no Brasil faz-se necessário uma análise
dos instrumentos legais brasileiros acerca da destinação final das embalagens de agrotóxicos e
afins (COMETTI; ALVES, 2010; BERNARDO et al., 2015). Nesse estudo será ponderado
sobre:
- Lei 7.802/1989 - trata da pesquisa, experimentação, produção, embalagem e
rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, utilização, importação e
exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção
e fiscalização de agrotóxicos.
- Lei 9.974/2000 - a legislação divide as responsabilidades a todos os agentes atuantes
na produção agrícola do Brasil, disciplina as responsabilidades sobre esses produtos. Define as
responsabilidades e as competências legais em relação às embalagens de agrotóxicos.
- Resolução do CONAMA 334/2003 - dispõe sobre os procedimentos de licenciamento
ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e
afins.
- Resolução CONFEA 344/1990 - define as categorias profissionais habilitadas a
assumir a Responsabilidade Técnica na prescrição de produtos agrotóxicos, sua aplicação e
atividades afins.

2.3 O contexto do Agronegócio no Brasil
A agricultura é um dos setores econômicos mais estratégicos do país, a sua grande
participação e o forte efeito multiplicador do complexo agroindustrial no PIB (Produto Interno
Bruto), o alto peso dos produtos de origem agrícola na pauta de exportações, e a parcela de
contribuição para o controle da inflação, podem ser citados como exemplos da relevância da
agricultura para o desempenho na economia brasileira nos próximos anos (COMETTI; ALVES,
2010).
O Brasil apresenta uma área agricultável disponível total estimada em 152,5 milhões de
hectares ou 17,9% do território, sendo que destes 57,3 milhões de hectares ou 7,3 % do território
é constituído pela área agricultável já utilizada. Existe um potencial de expansão da agricultura
correspondente a 90 milhões de hectares ou 10,5% do território, correspondente às áreas
agricultáveis disponíveis e ainda não utilizadas. Com um clima diversificado, chuvas regulares,
energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, fazem do país
um lugar de vocação natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados às suas
cadeias produtivas (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016). O agronegócio é um dos
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principais setores propulsores da economia brasileira. A participação do agronegócio no PIB
brasileiro o ano de 2015 foi de 23% de fatia no PIB nacional, ante os 21,4% em 2014,
representando um aumento em relação ao ano anterior (CNA, 2016).
O Brasil tem intensificado o uso de defensores agrícolas nas lavouras, ou seja, usando
mais agrotóxicos por hectares. Nos últimos dez anos, o consumo de agrotóxicos vinha
demonstrando crescimento, porém, no ano de 2015 apresentou uma redução de 21,56%, essa
redução também ocorreu na produção de grãos, 10,3% a menos, ou 21,4 milhões de toneladas
a menos em relação ao ciclo anterior (SINDIVEG, 2016; CONAB, 2016; IBGE, 2016).
Cabe ainda ressaltar, que somente a área plantada não teve redução nesse período, e
chega a 58,3 milhões de hectares plantados. O cenário desfavorável vivenciado pelo Brasil em
2015 tem se refletido também no desempenho do agronegócio nacional, foi um ano marcado
por forte e contínua retração econômica, aceleração da inflação, redução da confiança
empresarial, aumento significativo no desemprego, bem como intensa instabilidade política
somada à severa crise fiscal.
Diante desse contexto, a produção das oito principais commodities que utilizam de
agrotóxicos nos últimos anos aumentou 97%, a área plantada aumentou 30% e a venda de
agrotóxicos aumentou em 200%. E os motivos desta intensificação são o fato de agricultor estar
mais capitalizado e conseguindo investir mais em insumos para sua produção e ao uso
continuado de agrotóxicos (CONAB, 2016; IBGE, 2016).

2.4 Saúde do trabalhador rural e a consciência ambiental
De acordo com o Ministério da Saúde, todas as substâncias químicas agrotóxicas são
potencialmente perigosas, um dos aspectos relevantes da contaminação por agrotóxicos na
saúde humana se dá por meio da contaminação da água, do solo, e do ar (BRASIL, 2006;
GONZAGA, 2006).
Como já mencionado, ao longo dos últimos dez anos, o uso de agrotóxicos tem
aumentado significativamente, apesar dessa realidade do uso de agrotóxicos em todo o país,
não se tem como pensar em deixar de utilizar agrotóxicos em curto prazo, as gerações futuras
dependem da realidade de hoje, e as mudanças passam por melhorias e avanços tecnológicos,
como também a qualidade e acesso a educação (BRITO et al., 2006).
A modernização do campo representa melhores meios de trabalho, gerando,
consequentemente, maior produtividade. Porém, devem existir cuidados e fiscalizações
também por parte dos órgãos públicos e reguladores dessas questões, pois a modernização da
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atividade agropecuária é tratada como uma das maiores responsáveis pela degradação do meio
ambiente, ocasionando consequências ambientais graves como, por exemplo, o desmatamento
de regiões, o uso excessivo de produtos tóxicos, mudando a dinâmica do ecossistema ambiental
e a compactação do solo causado pelos maquinários (LADEIRA; MAEHLER;
NASCIMENTO, 2012).
Com a melhoria do nível de vida, sobretudo nos países industrializados, tem-se
verificado um aumento cada vez maior dos resíduos, em número e em quantidade,
(FLEISCHNANN et al., 1997), em outros tempos, os resíduos eram eliminados por intermédio
da deposição em aterros, incineração ou, simplesmente, jogados fora, sem quaisquer cuidados.
Com as constantes transformações, a produção tornou-se acelerada, o ritmo de extração de
recursos e geração de dejetos vem aprofundando a distância entre o local onde se extrai os
recursos e o local onde os dejetos são descartados (STEIGLEDER, 2004).
Evidencia-se nos últimos anos, a busca pela sustentabilidade ambiental, onde as
organizações passaram a adotar uma postura diferente das até então adotadas, a de obtenção de
lucro máximo (TACHIZAWA, 2004). A sociedade vem evoluindo para uma consciência
ambiental evidenciada pela limitação do consumo de recursos facilmente esgotáveis, a busca
de meios de conservação, através das políticas de redução de resíduos e reciclagem de energia
e recursos (SACHS, 2008).
Sob o ponto de vista do planejamento econômico e do desenvolvimento do planeta a
busca por uma agricultura sustentável é um objetivo relevante (XU et al., 2006), e cabe aos
produtores rurais utilizar meios eficazes que contribuam para o desenvolvimento de uma
agricultura mais sustentável (OERLEMANS, 2004).
Com a evolução da consciência ambiental, buscam-se novas formas para reduzir o
impacto das suas atividades no ambiente em que está inserido, passando a modificar as suas
práticas. O manuseio de defensivos agrícolas e a legislação atual interferem na consciência
ambiental, principalmente devido à inutilização e ao armazenamento das embalagens vazias, o
manuseio de defensivos agrícolas e a legislação atual devem estar condicionados aos fatores
que geram consciência ambiental. (XU et al., 2006; LADEIRA; MEHLER; NASCIMENTO.
2012).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo tem caráter qualitativo, com dados quantitativos, de natureza descritiva,
mediante um estudo de caso. Quando o interesse da pesquisa é analisar de forma aprofundada
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e contextualizada um fenômeno/processo, recomenda-se uma abordagem qualitativa (YIN,
2005). A pesquisa qualitativa emerge, com o intuito de desenvolver modelos, tipologias e
teorias, na busca por descrever ou explicar questões sociais (GIBBS, 2009). O estudo tem
natureza descritiva, na busca por uma maior familiaridade, tornando o problema mais explícito.
Quando descritiva, busca descrever a realidade como ela é, sem modificá-la (GIL, 1991;
CRESWELL, 2007; GIBBS, 2009).
Com o intuito de fundamentar os pressupostos levantados utilizaram-se dados
quantitativos para a coleta de dados dos associados, o questionário foi composto por 30 questões
e foi dividido em três blocos, onde as questões de 1 a 4 compreenderam questões de múltipla
escolha, para definir a amostra (dados demográficos), da questão 6 à 24 também em três blocos
(Legislação, Saúde e Consciência Ambiental), com escala Likert intervalar, apresentando cinco
pontos, sendo em seus extremos 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), da questão
25 à 30 foram de múltipla escolha.
O questionário foi aplicado em uma reunião da cooperativa, preenchendo assim o prérequisito de ser respondido somente por indivíduos que tenham vínculo com propriedade
cooperativada, diante disso, a escolha da amostra ocorreu de forma não aleatória por
julgamento. Na amostra não aleatória por julgamento é a escolha de um grupo, que tenha
característica que represente a população (MARCONI; LAKATOS, 2005).
Utilizou-se como técnica de análise dos dados a análise de conteúdo, focando a sua
organização na categorização a priori, que de acordo com Bardin (2009) é caracterizada por um
conjunto de elementos que de forma metodológica descreve o conteúdo de uma mensagem
definindo em categorias. A análise dos dados dos associados foi através da estatística descritiva,
analisando a variabilidade dos dados, tendo como categorias de análise i) legislação; ii) saúde
do trabalhador rural; e, iii) consciência ambiental.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A responsabilidade, de acordo com a Lei 9.974/2000, em dar destinação correta ás
embalagens de agrotóxicos cabe aos agentes envolvidos no processo de logística reversa, que
são: os i) consumidores; ii) estabelecimentos comerciais; iii) fabricantes; iv) órgãos públicos.
Em seguida, serão apresentados os resultados da fase quantitativa da pesquisa, será ponderado
sobre o agente consumidores (i) que são representados nesse estudo, pelos produtores
rurais/associados/cooperados (BRASIL, 2000).
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A amostra corresponde a 68 questionários, dentre os quais se destaca que a grande
maioria são proprietários da propriedade (77,94%), sendo que funcionários e arrendatários
totalizam 17,64%. O tamanho da propriedade chama a atenção para o fato de a predominância
ser de propriedades acima de 51 hectares, representando mais da metade da amostra, totalizando
57,35%, atribui-se ao fato de predominar na região as lavouras de soja.
As preocupações nos últimos anos, com o meio ambiente vem crescendo
significativamente, muitas organizações têm dado maior ênfase às questões ambientais não
apenas como diferencial competitivo, mas também como questão de responsabilidade para com
o meio ambiente e as gerações futuras (SACHS, 2008). Ressalta-se também o aumento em
relação às pressões legais que vem ocorrendo em vários países, inclusive no Brasil, onde se tem
o foco bastante concentrado nas indústrias poluidoras, passa-se a observar também o setor
agrícola sofrendo com essas pressões (LADEIRA; MEHLER; NASCIMENTO, 2012). Para
uma melhor compreensão dos resultados obtidos, a análise foi realizada através de três
variáveis, Legislação, Saúde e Consciência Ambiental.
Quando realizada a análise da variável Legislação, foi possível identificar relações entre
as questões, conforme descritas no Quadro 2, é possível observar ainda, que a média para a
variável Legislação é de 87%, desvio padrão de 0,486 e média das questões de 4,47%, ou seja,
a maioria dos respondentes concorda que a legislação, seja relevante para o processo de
logística reversa das embalagens de agrotóxicos vazias.
Quadro 2: Questões relacionadas na variável Legislação
Código

Questão

%

Q6

No ato da compra dos agrotóxicos, eu recebi orientações sobre como utilizar o produto.

92,5

Na compra, eu recebi orientação quanto a indicação do tipo de agrotóxico e a quantidade

98,5

Q7

Q25
Q8

a ser utilizada por um agrônomo ou técnico agrícola.
Quanto a indicação do tipo de agrotóxico e a quantidade a ser utilizada na propriedade, é

-

orientado por quem?
No momento da compra do agrotóxico foi esclarecido sobre os procedimentos (limpeza,

73,1

acondicionamento, transporte e destinação) das embalagens vazias.
Q9

Os agrotóxicos são guardados em locais apropriados na propriedade, conforme a

75,4

legislação vigente.
Q26

Onde os agrotóxicos são armazenados na propriedade?

Q10

No ato da compra, houve a orientação sobre o local de entrega das embalagens de
agrotóxicos vazias.

93,7

11

Q11

Na compra eu recebi a explicação das condições de recebimento das embalagens de

88,7

agrotóxicos, para serem aceitas no posto de coleta.
Q28

Qual o destino dado às embalagens de agrotóxicos da propriedade?
TOTAL DA VARIÁVEL

87%

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Quando analisadas, a Q6 e a Q7 apresentam, respectivamente, 92,5% e 98,5% de
valores, e apresentam os resultados em relação ao momento da compra dos agrotóxicos, em
como utilizar, quanto ao tipo e indicação de uso, e por quem é feita. A questão 25 corrobora
com essas informações, quanto à indicação do tipo/quantidade de agrotóxicos a ser utilizada e
por quem é feita, 76,47%, afirmam ser feito por Engenheiro Agrônomo, seguido por 11,76%
que dizem ser feito por Técnico Agrícola e apenas 2,94% disseram ser feito pelo vendedor da
loja. A Resolução CONFEA 344/1990, esclarece que cabe aos engenheiros agrônomos, em suas
respectivas áreas, dar autorização e emitir receituário, os técnicos agrícolas podem assumir a
responsabilidade técnica de aplicação, desde que o façam sob a supervisão de um engenheiro
agrônomo (BRASIL, 1990), corroborando com os achados da pesquisa.
Em relação a Q8 e Q9, questionou-se quanto aos esclarecimentos em relação à limpeza,
acondicionamento, transporte e destinação das embalagens de agrotóxicos e o local onde as
embalagens são armazenadas, conforme estabelece a legislação. Os resultados para Q8 são
73,1% e Q9 são 75,4%, ou seja, os mesmos não estão recebendo todas as orientações
necessárias quanto aos procedimentos com as embalagens vazias. A Lei 9.974/2000 define as
responsabilidades e as competências legais em relação às embalagens de agrotóxicos,
estabelecendo os direitos e deveres de cada agente, nesse sentido é possível observar que cabe
nesse caso a cooperativa, implementar, com a colaboração do poder público, campanhas de
incentivo à devolução, bem como programas educativos aos produtores (BRASIL, 1989;
BRASIL, 2000). Quando questionados onde os agrotóxicos são armazenados na propriedade
(Q26), 48,53% dos respondentes afirmam ser em galpões exclusivos enquanto 33,82% dizem
armazenar em galpões juntos a outros produtos.
O processo, exigido por lei, referente ao recolhimento das embalagens de agrotóxicos
vazias, é amplo e requer a integração de todos os elos, tem caráter holístico, ou seja, além da
participação de todos os agentes do processo é preciso ter visão do todo. Na análise da Q10,
93,7% dos respondentes afirmam que houve orientação sobre o local de entrega das embalagens
de agrotóxicos vazias e na Q11 88,7% dos respondentes afirmam receber orientação sobre as
condições para o recebimento dessas embalagens.
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De acordo com o Decreto 4.047/2002, a responsabilidade por indicar na nota fiscal o
local para a devolução e fornecer comprovantes de tais entregas cabe aos estabelecimentos
comerciais. A Q10 quando relacionada com a Q28, evidencia que está ocorrendo à orientação
quanto ao local de devolução das embalagens (93,5%), e também observa-se que 64,71% dos
associados estão entregando as embalagens onde adquiriram as mesmas, a entrega das
embalagens nos centros coletores, corresponde a 20,59% dos resultados, atribuindo-se ao fato
de alguns associados (Mato Castelhano e Passo Fundo) estarem mais próximos com a Central
de Recebimento de Embalagens, a Cinbalagens em Passo Fundo – RS.
A destinação inadequada de embalagens de agrotóxicos e afins é considerada causadora
de danos tanto ao meio ambiente quanto a saúde humana (LACERDA, 2003). O ciclo de
contaminação dos agrotóxicos se expande além das áreas de produção, sendo necessários
maiores cuidados e precauções durante seu manejo (BADACH et al., 2007). Nesse sentido, para
a variável Saúde, se obteve resultado de 72,9% de média, desvio padrão de 0,697 e média das
questões da variável de 3,79%, o mais baixo das variáveis analisadas, evidenciando a
importância de maior atenção. No Quadro 3 observam-se as questões relacionadas para a
variável Saúde, bem como os valores obtidos para cada questão.
Quadro 3: Questões relacionadas na variável Saúde
Código

Questão

%

Q12

Eu recebi treinamento para a utilização dos agrotóxicos.

64,2

Q13

Participei de seminários que discutiu o uso de defensivos agrícolas.

62,7

Q14

Houve ocorrência de problemas de saúde na família devido ao uso de defensivos

65,7

agrícolas
Q15

Durante a aplicação dos agrotóxicos o trabalhador sempre utiliza algum tipo de

73,1

equipamento de proteção individual (EPI).
Q16

Após a aplicação dos agrotóxicos o trabalhador costuma tomar banho e trocar as

80,6

roupas usadas neste serviço.
Q17

Tenho consciência dos riscos à saúde humana da pulverização e outras formas de

91

aplicação dos agrotóxicos.
TOTAL DA VARIÁVEL

72,9%

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Quando questionados sobre a participação em treinamentos ou seminários é possível
observar as menores médias da variável, sendo que a Q12/64,2% e Q13/62,7%, ressaltando
novamente, conforme observado na variável Legislação que cabe aos comerciantes, com a
colaboração do poder público, tal responsabilidade. Sendo que, para que o produtor rural
cumpra com as obrigações que lhe são atribuídas por lei, ele precisa ser informado,
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conscientizado e acompanhado, sendo somente assim para que a logística reversa das
embalagens ocorra a contento (BOLDRIN et al., 2007).
Quando questionados sobre a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
na Q15/73,1%, e se costumam se higienizar após a aplicação de agrotóxicos, através da
Q16/80,6%, os resultados são melhores, os produtores rurais afirmam utilizar EPI e se
higienizam após o uso dos agrotóxicos, evidencia-se através da Q17, onde 91% dos
respondentes dizem ter consciência dos riscos causados a saúde humana pela utilização desses
produtos, demonstrando ciência dos possíveis riscos.
A Q14 questionou os trabalhadores rurais se houve problemas de saúde na família
ocasionados pelo uso de agrotóxicos, onde 65,7% afirmaram haver, sendo um resultado
relevante e que merece atenção especial, pois o uso de agrotóxicos tem aumentado
significativamente, apesar dessa realidade do uso de agrotóxicos em todo o país, não se tem
como pensar em deixar de utilizar agrotóxicos em curto prazo (BRITO et al., 2006).
Com a análise da variável Saúde é possível concluir que mesmo que os produtores rurais
tenham ciência dos riscos à saúde que os agrotóxicos oferecem (91%), apesar de não ser
significativa a participação em treinamentos ou seminários (64%), isso não os impede de
manipular os agrotóxicos, mesmo que haja um discurso no sentido de conciliação entre maior
produtividade e a adoção de práticas ecológicas. Diante desse contexto, os estudos de Ladeira,
Mehler e Nascimento (2012) corroboram com os resultados obtidos para essa variável.
Seguem os resultados obtidos para a variável Consciência Ambiental, sendo que essa
variável obteve média de 84,8%, desvio padrão de 0,460 e média das questões da variável de
4,42%, ou seja, um número elevado de pessoas tem preocupação com a Consciência Ambiental
relacionada ao retorno das embalagens de agrotóxicos. No Quadro 4 observam-se as questões
relacionadas para essa variável.
Quadro 4: Questões relacionadas na variável Consciência Ambiental
Código
Q18

Questão
Trabalho para uma busca constante pela diminuição no uso de defensivos

%
76,1

agrícolas.
Q19

Busco conciliar a maior produtividade e práticas ambientais.

89,6

Q20

As embalagens ficam armazenadas na propriedade até a sua devolução.

99,7

Q29
Q21

Em caso de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, até o ato da

-

devolução, elas ficam acondicionadas aonde?
As embalagens de agrotóxicos são lavadas adequadamente (tríplice lavagem)
na propriedade.

98,5
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Q27

Em caso de lavagem, onde são lavadas as embalagens de agrotóxicos?

-

Q22

Realizo a inutilização das embalagens vazias de defensivos agrícolas.

83,6

Q23

A propriedade possui um carro apropriado para efetuar a devolução das

47,8

embalagens de agrotóxicos.
Q30
Q24

Em caso da propriedade não contar com carro apropriado para o transporte

-

das embalagens de agrotóxicos, como é feita a devolução das embalagens?
Considero importante a devolução das embalagens de agrotóxicos.
TOTAL DA VARIÁVEL

98,5
84,8%

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

As questões Q18/76,1% e Q19/89,6% foram relacionadas para análise, tendo relação
direta com a variável Consciência Ambiental. Nesse sentido, é possível observar que o
crescimento que vem ocorrendo da consciência ambiental levou as indústrias e também a
agricultura a buscarem novas formas de redução do impacto de suas atividades no meio
ambiente e a modificar suas práticas (XU et al., 2006; LADEIRA; MEHLER; NASCIMENTO.
2012).
Na análise da Q20 questionaram-se os trabalhadores rurais se as embalagens ficam
armazenadas na propriedade até a devolução, sendo que 99,75%, quase a totalidade, afirmam
ficar na propriedade. Na Q29 os mesmos foram questionados onde essas embalagens ficam
armazenadas até a sua devolução, onde a armazenagem em galpões junto a outros produtos
(42,65%) e armazenagem em galpões exclusivos (42,65%), representam a maior parte da
amostra (85,3%), sendo que somente 4,41% representam os que não devolvem (1,47%) ou
deixam no pátio da casa (2,94%).
As embalagens vazias de agrotóxicos podem ser armazenadas temporariamente na
propriedade desde que, com suas respectivas tampas e rótulos, no mesmo local destinado ao
armazenamento dos produtos cheios ou em local coberto, ventilado e ao abrigo de chuva. As
embalagens devem ser guardadas longe das residências e nunca junto com alimentos ou rações.
Com a análise dos dados obtidos na Q20 e na Q29 e em acordo com o que regulamenta o
Decreto 4.074/2002, apesar de 42,65% estarem em galpões junto a outros produtos, uma grande
porcentagem (85,3%) guarda-os em local ao menos destinado para produtos de mesmo gênero.
Essa análise torna-se relevante, pois, percebe-se uma grande preocupação dos produtores com
o armazenamento dessas embalagens até seu retorno para destinação correta (BRASIL, 2002).
Reforçando essas informações, a Q22 questiona quanto à inutilização das embalagens vazias
de agrotóxicos, onde 83,6% afirmam inutilizar as mesmas.
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Na Q21 questionou-se se é feita a tríplice lavagem, onde 98,5% afirmam fazer. Nessa
perspectiva, a Q27, questionou onde são lavadas essas embalagens, sendo que 67,65% dizem
realizar a lavagem em tanque próprio.
Os associados foram questionados quanto a propriedade possuir carro apropriado para
efetuar a devolução das embalagens de agrotóxicos, onde 47,8% dos respondentes afirmam não
possuir, sendo que o Decreto 4.074/2002 preconiza que é de responsabilidade do usuário, nesse
caso os produtores rurais, o transporte das embalagens vazias, até os postos ou central,
indicados na nota fiscal de compra, em até um ano da data da compra (BRASIL, 2002). Nesse
sentido, a questão 30 questiona no caso da propriedade não contar com carro apropriado para o
transporte, como é feita a devolução, sendo que 63,24% colocam em seu próprio carro,
empresta/aluga são 19,12%, representando 82,36% da amostra, e os que não devolvem,
representam somente 1, 47%.
Por fim quando questionados se consideram importante a devolução das embalagens de
agrotóxicos, 98,5%, praticamente a totalidade, dizem que sim, evidenciando a preocupação e
envolvimento dos produtores rurais com o assunto.
Diante da análise da variável Consciência Ambiental e de encontro aos achados nos
estudos de Ladeira, Mehler e Nascimento (2012), diversos fatores podem estar relacionados,
em maior ou menor grau, ao recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos. Por um lado,
através das legislações vigentes específicas, conforme já visto anteriormente, é estabelecido as
atribuições de cada agente envolvido, que obriga as empresas a realizarem o recolhimento das
embalagens vazias de agrotóxicos e dar destinação correta, por outro lado um aumento na
consciência ambiental dos produtores rurais, tem melhorado os índices de recolhimento das
embalagens no Brasil. Nesse sentido, é possível afirmar que o recolhimento das embalagens
vazias de agrotóxicos pode ser considerado um ato de consciência ambiental por parte do
produtor rural.
O processo de LR das embalagens de agrotóxicos é um procedimento complexo e para
que ele aconteça de forma correta eficaz, é preciso salientar para a necessidade de um trabalho
em sintonia, enfatiza-se a necessidade de integração de todos seus elos e também seu caráter
holístico. Com base na análise das variáveis: Legislação, Saúde e Consciência Ambiental e
corroborando com os estudos pesquisados, para que o processo de LR das embalagens de
agrotóxicos tenha êxito, espera-se que: haja a relação entre a realização da tríplice lavagem das
embalagens pelo produtor rural e a devolução às empresas fornecedoras; que a inutilização das
embalagens relacione-se com sua devolução; que o armazenamento das embalagens também
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esteja relacionado com a devolução; que o recebimento de informações de manuseio das
embalagens pelas empresas vendedoras esteja relacionado à devolução das mesmas para as
fornecedoras; que o recebimento de informações de manuseio pelas cooperativas também esteja
relacionado com a devolução (BOLDRIN et al., 2007; LADEIRA;

MAEHLER;

NASCIMENTO, 2012).

5 CONSIDERAÇOES FINAIS
Através da pesquisa é possível afirmar que é extremamente relevante relacionar a
logística reversa das embalagens, com os consumidores (produtores rurais), estabelecimentos
comerciais (cooperativa) e as questões ambientais. A logística reversa alinhada e com
informações eficientes, torna-se uma ferramenta fundamental em busca do desenvolvimento
sustentável. Entende-se que a consciência ambiental é essencialmente uma questão de
educação, é a mudança de comportamento, tanto de atividades quanto em aspectos da vida, dos
indivíduos e da sociedade.
Diversos fatores podem estar relacionados em maior ou menor grau, ao recolhimento
das embalagens de agrotóxicos vazias, por um lado tem-se a Legislação, analisada através das
Leis, Decretos e Resoluções vigentes, que estabelece responsabilidades para cada um no
processo, obrigando os fabricantes a darem destinação ambientalmente correta, (as pressões
legais tem forte impacto sobre aspectos de logística reversa), por outro lado a Consciência
Ambiental que se evidenciou que conforme é percebida tem melhorado os índices de
recolhimento das embalagens vazias, porém tem diminuído os índices de Saúde, quando citado
que o transporte das embalagens, apesar de feito, é feito de forma inadequada.
Para o sucesso da logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos é fundamental
que a responsabilidade seja compartilhada. A destinação final de embalagens vazias de
agrotóxicos é um procedimento complexo que requer a participação efetiva de todos os agentes
envolvidos desde sua fabricação e comercialização até sua utilização na lavoura. Somente com
a colaboração efetiva de todos é que o setor agrícola estará (ou permanecerá) estruturado
apropriadamente para realizar a destinação final de embalagens de agrotóxicos e afins dentro
das exigências legais estabelecidas.
Questões como a responsabilidade ambiental, a utilização e manejo de defensivos
agrícolas, as consequências do seu uso, tem se popularizado nos discursos de proprietários
rurais, espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para despertar o interesse sobre novos
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estudos relacionados à logística reversa, como para novas abordagens relacionados a cadeia
reversa, ainda, mais

estudos

sobre

a

cadeia

de

recolhimento

das embalagens de

agrotóxicos. O estudo demonstrou como principais contribuições gerenciais da logística reversa
a sua contribuição na tomada de decisões da empresa, redução de custos operacionais, Imagem
da empresa nos quesitos de responsabilidade social. Como contribuições acadêmicas. O estudo
irá contribuir academicamente pela sua contemporaneidade fornecendo informações
fundamentais para novos estudos. Sugerem-se em estudos futuros, que seja realizado um estudo
multicaso em outras cooperativas agroindustriais, locais ou até mesmo internacionais a fim de
desenvolver um comparativo sobre o tema abordado.
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