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RESUMO_Este trabalho é uma analise da problemática da destinação final das embalagens 

vazias de agrotóxicos no município de Itapeva-SP. E informa sobre a correta destinação de 

embalagens, seus possíveis impactos ambientais e contaminações humanas, que põem em 

risco a saúde do agricultor. O estudo baseado em uma Campanha municipal realizada pela 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Itapeva, traz dados sobre a situação do 

município quanto ao cumprimento da Lei Federal 9.974/00. 
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ABSTRACT_This paper is an analysis of the problem of disposal of empty pesticide in the 

municipality of Itapeva-SP. The paper provides information about the proper disposal of 

packaging, its potential environmental and human contamination, which endanger the health of 

the farmer. The study based on a municipal campaign conducted by the Municipal Agriculture 

and Supply Itapeva, provides information on the situation of the municipality for compliance with 

Federal Law 9974/00. 
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Nas pequenas propriedades, que concentram pouca quantidade de 

embalagens, o transporte torna-se inviável. Muitos agricultores consultados por 

meio de entrevista, relataram desconhecimento da existência do posto de 

recebimento. A falta de informação faz com que os agricultores dêem pouca 

importância aos riscos de contaminação e intoxicação causadas por resíduos 

de agrotóxicos. 

O trabalho traz uma avaliação e o diagnóstico de problemas observados 

em pequenas propriedades agrícolas do município de Itapeva acerca do 

destino de embalagens vazias de agrotóxico. E apresenta a realização de 

campanhas educativas e coleta no campo, tendo em vista a necessidade de 

implementar políticas sustentáveis e ambientalmente corretas na zona rural.  

Durante a análise, percebe - se que a maioria dos produtores de 

pequeno porte não são abastecidos de informação ou não possuem condições 

logísticas para dar o destino correto às embalagens vazias. Em se tratando de 

um município de grande extensão territorial como Itapeva, que conta com área 

total de 1826 Km², o transporte dos vasilhames até as unidades de 

recebimento se torna demorado e caro, levando em consideração o estado de 

conservação de algumas estradas rurais, a ausência de veículos apropriados 

para transporte de grandes cargas e as longas distâncias a serem percorridas. 

O trabalho realizado pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria 

Municipal da Agricultura e Abastecimento de Itapeva, com a Campanha de 

Coleta de Embalagens de Agrotóxicos, realizada nos dias 16 e 17 de junho de 

2011, que foi por mim coordenada, também subsidiou a elaboração deste. A 

iniciativa foi além da simples coleta. Equipes realizaram orientações sobre a 

tríplice lavagem e alertaram sobre os riscos de contaminação de solo, água e 

intoxicações humanas. O sucesso e a necessidade da iniciativa foram 

expressados  pelo volume de embalagens recolhidas, que ultrapassaram sete 

toneladas em apenas dois dias de mutirão. 

 

Verifica - se que, as ações de conscientização podem ser 

economicamente viáveis, ecologicamente corretas e sustentáveis. São 

apresentadas Também as normas para a higienização, o armazenamento 

correto o modo de preparar as embalagens para devolução, informações estas 
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amparadas pela Legislação Federal no cumprimento da lei, 9.974/00 e os risco 

toxicológicos, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa realizada no 

município de Itapeva durante a Campanha de Coleta de Embalagens de 

Agrotóxicos de Itapeva, realizada nos dias 16 e 17 de junho. Foram levantados 

dados sobre a realidade da prática da devolução correta dos vasilhames no 

município.  

Com intuito de divulgar a campanha foi elaborado um cartaz (em anexo) 

com todas as informações, tanto o dia, o horário e o local do mutirão. Outros 

veículos de comunicação como jornal, rádio, TV e site oficial do município 

também nos auxiliaram na divulgação. 

Um mês antes da campanha, uma equipe técnica, composta por dois 

engenheiros agrônomos e dois técnico agrícolas, percorreram as propriedades 

rurais com dois veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento de Itapeva dando orientações aos produtores sobre como 

devolver corretamente as embalagens vazias. Também foram distribuídos 

panfletos explicativos contendo os procedimentos corretos (em anexo).      

Através de questionário de avaliação (em anexo), 38 pequenos 

produtores foram entrevistados e responderam a questões sobre os 

procedimentos realizados para a destinação correta das embalagens usadas. 

A campanha e a pesquisas foram obtidas em diferentes localidades do 

município de Itapeva. No dia 16 de junho, foram coletadas as embalagens e os 

dados nos bairros Caputera, Guarizinho e Lagoa Grande, que corresponderam 

a cerca de 70% de todo volume das embalagens. 

No dia 17 de junho, as coletas foram realizadas nos bairros São Roque, 

Pacova e Taipinha, que devolveram um volume correspondente a 30% das 

embalagens recolhidas.  

O trabalho também contou com dois caminhões da Prefeitura de Itapeva 

(em anexo), que realizaram o transporte até a unidade de recebimento e com 

três funcionários equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual), 

para maior segurança no trabalho.     
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Na pesquisa realizada, verificou-se que grande parte das pequenas 

propriedades rurais do município de Itapeva possuem embalagens de 

agrotóxicos armazenadas em galpões, ou até mesmo dispersas no ambiente. 

Através de pesquisa por meio de questionário de avaliação realizada 

durante a Campanha de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos de Itapeva, 38 

pequenos produtores foram consultados. 33 agricultores não conheciam, ou 

não sabiam a exata localização da Unidade de Recebimento de Embalagens 

da Adiaesp. Apenas 5 entrevistados tinham conhecimento da Unidade. Foi 

verificado ainda que 6, dos 38 agricultores entrevistados, não realizavam a 

tríplice lavagem ou não realizavam corretamente a higienização. 

 

Sabiam da 

Unidade de 

Recebimento

13%

Não sabiam 

da Unidade de 

Recebimento

87%

 

Figura 12: Gráfico de Pesquisa  

Fonte: Arquivo do Autor 

 

Relatos de agricultores durante as entrevistas apontaram para a 

problemática da falta de comunicação entre revendedores e produtores rurais. 

Muitos queixaram-se de não ter conhecimento correto do endereço da Unidade 

de recebimento ou não conheciam o procedimento de devolução. 
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Houve relato de agricultores que chegaram a queimar embalagens 

vaziam com a intenção de desafogar os galpões que estavam superlotados. 

Grande parte da não devolução dos recipientes se dá pela dificuldade logística. 

A grande extensão territorial do município de Itapeva e a distância a ser 

percorrida pelos produtores que, muitas vezes, não possuem veículos 

adequados para o transporte das embalagens contribuem para que não haja 

logística reversa como deveria. 

Outro ponto observado foi a falta de costume ou interesse em ler as 

informações contidas na nota fiscal de compra dos produtos. No documento, 

emitido pela revendas de agrotóxico, são descritas as informações adequadas 

para que os produtores dêem o destino correto às embalagens. 

A pesquisa aponta que ainda há muita falta de informação sobre o 

destino correto das embalagens. A Unidade de Recebimento, localizada no 

Parque Industrial de Itapeva, é de pouco conhecimento e a divulgação não é 

eficiente. A Campanha, realizada pela Prefeitura, foi uma ferramenta de 

comunicação e conscientização sobre os perigos de contaminação do solo, 

água e dos seres humanos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a pesquisa realizada, os pequenos produtores rurais do 

município de Itapeva ainda não possuem informação e conscientização acerca 

da correta devolução das embalagens de agrotóxicos. Foi verificado que não 

existe grande preocupação com os riscos de contaminação humana e do meio 

ambiente. 

Existe a necessidade de implementar políticas educativas direcionadas 

aos pequenos produtores, tendo como objetivo conscientizar e diminuir ou 

extinguir as estatísticas de irregularidades na devolução das embalagens.  

A localização da unidade de recebimento de Itapeva deve ser revista, 

uma vez que não está atendendo a grande parcela de pequenos agricultores. A 

instalação de postos de coleta em locais mais próximos da zona rural e de fácil 

acesso, seria uma solução para facilitar o escoamento das embalagens. 
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As revendas também precisam intensificar a orientação aos produtores 

compradores dos produtos. Os órgãos públicos devem intensificar a 

fiscalização e em parceria com o governo municipal organizar campanhas 

educativas e mutirões de coleta, como o realizado pela Prefeitura de Itapeva.  

Medidas educativas também devem ser inseridas, principalmente, nas 

escolas, promovendo uma disseminação mais eficiente das normas de 

devolução e o impacto que as práticas irregulares causam ao homem e ao 

meio ambiente. 

É preciso mostrar ao homem do campo que modificando pequenas 

ações cotidianas, pode-se criar um ambiente saudável e sustentável dentro de 

sua propriedade rural. Os resultados obtidos com as boas práticas agrícolas 

são refletidos na preservação dos recursos naturais. 
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