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LEI DE AGROTÓXICOS: UM ESTUDO SOBRE A RESPONSABILIDADE 

JURÍDICA NO DESCARTE DAS EMBALAGENS VAZIAS 

 

 

Geisieli Mariany Bonini 

 

RESUMO 

 

Diante da necessidade de utilização de agrotóxicos no campo, a situação tornou-se relevante 

para a sociedade, que buscou novos conhecimentos através de estudos e pesquisas 

desenvolvidos em instituições de controle ambiental e fiscalização, com isso surgem novos 

planos de educação ambiental para conscientização no uso de agrotóxicos em relação ao seu 

descarte, como forma de prevenção da poluição ambiental e garantia de um desenvolvimento 

sustentável. Orientado pelo novo sistema de educação ambiental, essa destinação final ganhou 

maior ênfase, assim, revendedor e fornecedor são fiscalizados a fim de diminuir o risco à saúde. 

O sistema de fiscalização implantado no país impõe-se desde o fornecedor, com a sua 

identificação, até o agricultor, com exigências tais como a realização da tríplice lavagem das 

embalagens e a sua devolução devidamente monitorada pelo fornecedor. 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Poluição ambiental. Responsabilidade Jurídica. 

 

 

 

PESTICIDES LAW: A STUDY ABOUT THE LEGAL RESPONSIBILITY IN THE 

DISPOSAL OF EMPTY PACKAGES  

 

ABSTRACT 

 

Facing the necessity of using pesticides on crops, the situation became relevant to society, that 

sought new knowledge through studies and researches, developed in environmental control and 

supervisory institutions, therefore new environmental education plans emerge to aware about 

the use of pesticides related to its disposal, as a way to prevent the environment pollution and 

ensure a sustainable development. Guided by the new environmental education system, the final 

disposal gained greater emphasis, so, resellers and suppliers are supervised in order to reduce 

health risks. The supervision system implanted in the country is imposed since from the 

suppliers, with its own identification, until the farmer, it has requirements such as the triple 

washing of the packages and its properly return supervised by the supplier. 

 

Keywords: Environment. Environmental pollution. Environmental responsibility 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o uso de agrotóxicos constitui, sem dúvidas, em um dos maiores dilemas no 

que diz respeito a poluição ambiental, principalmente quanto ao uso inadequado dos produtos 

químicos e o acúmulo de embalagens vazias descartadas, o que se dá muitas vezes de maneira 

incorreta no meio ambiente, ocasionando diversos problemas, o que afeta não só o ecossistema, 

mas, principalmente, a saúde dos seres vivos. 

Segundo a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe a respeito da pesquisa, 

experimentação, produção, embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, 

comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, destino final dos 

resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, consideram-se agrotóxicos os produtos e os agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

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

nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 

industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las 

da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. 

O emprego de agrotóxicos na agricultura começou no país por volta da década de 60, 

com a chamada Revolução Verde, pela qual se deu a implantação de novas técnicas agrícolas, 

e os agrotóxicos passaram a ser utilizados com frequência como defensivos agrícolas para a 

proteção das lavouras contra pragas e doenças e assim, consequentemente, ampliar a produção 

de grãos no território agrícola. 

Com o uso extensivo de agrotóxicos nas lavouras e pecuárias, a questão no país começou 

a ganhar destaque, não em decorrência dos benefícios acarretados e sim pelos diversos 

problemas causados, desde a sua utilização inadequada na lavoura pelo agricultor até o seu 

descarte final. 

Diante da procura descontrolada de seu uso como uma necessidade no campo, a situação 

tornou-se relevante para a sociedade, que procurou buscar novos conhecimentos através de 

estudos e pesquisas desenvolvidos em instituições de controle ambiental e fiscalização, 

propondo-se, assim, novas políticas ambientais que visam a proteção do meio ambiente e o 

controle da poluição, em conformidade com o que dispõe o art. 24, incisos V e VI, da 

Constituição Federal. Com isso, cada vez mais as instituições responsáveis vêm destacando 

novos planos de educação ambiental para conscientização no uso de agrotóxicos e, 
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principalmente, em relação ao seu descarte, como forma de prevenção da poluição ambiental, 

como garantia do desenvolvimento sustentável. 

Orientado pelo novo sistema de educação ambiental, a destinação final das embalagens 

ganhou maior ênfase, assim, revendedor e fornecedor são fiscalizados a fim de diminuir o risco 

à saúde. O sistema de fiscalização implantado no país impõe-se desde o fornecedor, com a sua 

identificação, até o agricultor, com exigências tais como a realização da tríplice lavagem das 

embalagens e a devolução monitorada pelo fornecedor. 

Assim, com a presente pesquisa pretende-se analisar os efeitos das leis que regulam a 

utilização dos defensivos agrícolas, em especial quanto a destinação final das embalagens, 

considerando-se a sua coleta e a destinação final ambientalmente adequada. E por fim, 

descrever a responsabilidade jurídica do agricultor, fornecedor e da empresa fabricante, quanto 

aos riscos que envolvem a atividade. 

A metodologia adotada neste artigo refere-se a uma revisão da literatura especializada 

disponível. Com a análise verificar-se-á se existe uma utilização conscientizada por parte dos 

compradores, assim como a devolução e descarte correto das embalagens segundo as normas 

ambientais que regem o assunto.  

 

2 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

Com o uso desenfreado de agrotóxicos nas lavouras, aumentou-se a preocupação pelos 

danos ambientais, levando as instituições de controle e fiscalização ambiental a 

regulamentarem em diversos aspectos e dimensões a responsabilidade ambiental, seja pelo uso 

ilegal, seja pelo descarte final inadequado. 

A Constituição da República Federativa do Brasil pela primeira vez, em 1988, 

reconheceu que a proteção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado constitui-se em uma 

forma de assegurar a essencial sadia qualidade de vida. Em seu artigo 225 está presente o dever 

de todos em participar e ajudar o Estado a proteger o meio ambiente e de preservá-lo em 

benefício das futuras gerações, promovendo a educação ambiental. 

Não é demais ressaltar que o objetivo principal da responsabilidade ambiental é a 

proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a conscientização pública 

para sua preservação, a fim de garantir um desenvolvimento sustentável promovendo a 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Antes do advento da Lei de Agrotóxicos, a destinação final das embalagens vazias de 

agrotóxicos não sofria nenhum tipo de fiscalização ou punição. A Lei 7.802/1989 sanciona a 
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responsabilidade administrativa, civil e penal de todos os envolvidos no âmbito do uso e do 

descarte das embalagens de agrotóxicos. 

A imputação da responsabilidade ambiental se encontra fundamentada no artigo 14 da 

Lei de Agrotóxicos que estabelece que as responsabilidades administrativa, civil e penal pelos 

danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, 

utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem: a) ao profissional, quando 

comprovada receita errada, displicente ou indevida; b) ao usuário ou ao prestador de serviços, 

quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos 

registrantes e sanitário-ambientais; c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo 

receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes 

e sanitário-ambientais; d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou 

fornecer informações incorretas; e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo 

com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da 

propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação 

pertinente; e f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos 

adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, 

distribuição e aplicação dos produtos. 

Solange Teles da Silva menciona que algumas reflexões são necessárias para se 

considerar a definição de poluição ambiental, normalmente determinada por patamares, padrões 

e índices estabelecidos. De acordo com ela “os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde 

humana devem ser levados em conta na definição de poluição e na construção de limites de 

tolerabilidade”.1 O conceito de poluição apoia-se em limites, patamares, padrões e índices 

estabelecidos, deixando margem para que o dano ao ambiente fique sem reparação. 

A Lei 6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, define 

poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 

condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia 

em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

                                                           
1 SILVA, Solange Teles da Silva. O conceito de poluição ambiental e suas implicações jurídicas. Políticas 

públicas ambientais: estudos em homenagem ao professor Michel Prieur, coord. Clarissa Ferreira Macedo 

D’Isep, Nelson Nery e Odete Medauar. São Paulo: RT, 2009, p. 287. 
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Há poluição quando ocorrer uma deterioração ambiental que afete os seres humanos 

direta ou indiretamente, afirma Solange Teles da Silva que “há poluição pelo fato de uma 

atividade ter direta ou indiretamente causado uma alteração adversa das características do meio 

ambiente que possam afetar a biota ou os seres humanos, seja em sua saúde ou as condições do 

desenvolvimento de suas sociedades”.2 

Segundo Solange Teles da Silva: 

[...] Isso conduz a afirmar que há a necessidade de qualificar o que seja poluição, ou 

seja, estabelecer níveis que sejam “aceitáveis” para o meio ambiente. Deve-se, 

portanto, buscar identificar os níveis de tolerabilidade, associando-se as certezas e 

incertezas científicas. [...] o princípio do limite de tolerabilidade deve ser 

compreendido em sua exata dimensão: trata-se de um mecanismo de proteção 

ambiental na busca do necessário equilíbrio entre o desenvolvimento das atividades 

humanas e o respeito aos valores naturais e culturais que regem os fatores ambientais 

condicionantes da própria vida.3 

 

 Tais limites devem, portanto, considerar tanto as certezas quanto as incertezas 

científicas na utilização de determinadas substâncias, produtos e tecnologias, como se dá com 

o uso de agrotóxicos e o descarte das embalagens. 

 

3 PRINCÍPIOS QUE REGEM A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

  

No decorrer das últimas décadas sobreveio um grande debate acerca da responsabilidade 

jurídica ambiental e quanto aos princípios norteadores que a regem. Em uma breve análise 

observa-se que muitos desses princípios têm sustento em declarações universais de direitos. 

Herman Benjamin esclarece que “uma das justificativas para a constituição de um 

regime diferenciado (=fragmentado) para a responsabilidade civil pelo dano ambiental reside 

no fato de que a proteção do meio ambiente é informada por uma série de princípios que a 

diferenciam na vala comum dos conflitos humanos”.4 

A Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, manifestada durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ocorrida em junho de 1973, apregoa 

em seu princípio 6 que se deve por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outras matérias 

e à liberação de calor, em quantidade ou concentrações tais que não possam ser neutralizadas 

                                                           
2 SILVA, Solange Teles da Silva, ob. cit., p. 289. 
3 SILVA, Solange Teles da Silva, ob. cit., loc. cit. 
4 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental, in Revista de Direito Ambiental, 

v. 3, n. 9, São Paulo: Ed. RT, p. 5-52, jan/mar 1998. 
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pelo meio ambiente de modo a evitarem-se danos graves e irreparáveis aos ecossistemas. Deve 

ser apoiada a justa luta de todos os povos contra a poluição.5 

Tal afirmação decorre, segundo aquele documento internacional, da aceitação de 

responsabilidade por parte de cidadãos e comunidades, de empresas e instituições, em equitativa 

partilha de esforços comuns. 

Igualmente, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente, proclamada durante 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em junho 

de 1992, estabeleceu em seu princípio 13 a necessidade de desenvolver legislação nacional 

relativa à responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos 

ambientais.6 

Afirmam Anderson Furlan e Willian Fracalossi que a responsabilidade ambiental está 

juridicamente relacionada ao princípio do poluidor-pagador, segundo o qual aquele que 

degradar o meio ambiente deve reparar o dano causado.7 

O princípio do poluidor-pagador foi aclamado pela Constituição Federal e significa, 

segundo Herman Benjamin, que “o poluidor deve assumir os custos das medidas necessárias a 

garantir que o meio ambiente permaneça em um estado aceitável, conforme determinado pelo 

Poder Público”, não externalizando os custos da poluição.8 

O Decreto 5.098/2004, que dispõe a respeito do Plano Nacional de Prevenção, 

Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, 

enumera os princípios gerais reconhecidos pelo Direito Ambiental brasileiro: a) princípio da 

informação; b) princípio da participação; c) princípio da prevenção; d) princípio da precaução; 

e) princípio da reparação; e f) princípio do poluidor-pagador.9 

Com relação à Constituição Federal, estão dispostos princípios que se entende como 

preceitos norteadores do Direito Ambiental, destacando-se o princípio do desenvolvimento 

sustentável. 

                                                           
5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano, disponível 

em: www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc, acesso em 02/08/2017. 
6 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento, disponível em: www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/decl_rio92.pdf, acesso em 

02/08/2017. 
7 SILVA, Anderson Furlan Freire da. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 509. 
8 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental, in Revista de Direito Ambiental, 

v. 3, n. 9, São Paulo: Ed. RT, p. 5-52, jan/mar 1998. 
9 BRASIL. Decreto 5.098, de 03 de junho de 2004, Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, 

Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2, e dá outras 

providências, publicado no DOU em 04/06/2004. 
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 Deste modo, busca-se ampliar a responsabilidade jurídica ambiental no descarte 

de embalagens vazias de agrotóxicos, respaldando-se nos princípios ambientais, levando-se em 

consideração que esta responsabilidade se encontra embasada na Lei 7.802/89. 

 

3.1 PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável é firmado na Constituição Federal com 

apoio em diversos acordos e conferências internacionais. 

Paulo Affonso Leme Machado alerta quanto ao fundamento axiológico do art. 225 da 

Constituição Federal, segundo ele trata-se de um direito fundamental da pessoa humana, 

necessário para preservar a dignidade das pessoas, uma vez que é incontestável que a 

degradação ambiental compromete a possibilidade de uma existência digna e põe em risco a 

própria vida humana. Aponta o princípio 1 da Declaração da Conferência do Rio de Janeiro de 

1992 que reafirmou serem os seres humanos o centro das preocupações relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável.10 

 Diante disso é necessário levar em consideração que a Constituição Federal consolida 

em seu capítulo VI – Do Meio Ambiente – a proteção e preservação do meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações. Logo, deve-se entender que o desenvolvimento sustentável é um 

processo de mudança social e de gestão ambiental contra a poluição. 

Assim, compreende-se que uma existência sustentável é essencial a todos, e a 

preservação e proteção do meio ambiente é condição indispensável para o desenvolvimento 

econômico e social, permitindo o usufruto dos benefícios dos recursos naturais pelas presentes 

e futuras gerações. 

 

3.2 PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR 

   

O princípio do poluidor-pagador preceitua o fato de que o agente poluidor fica obrigado 

a pagar pela poluição causada ao meio ambiente. Com isso é preciso levar em consideração o 

que dispõe a Lei 6.938/1981, que em seu artigo 4º, inciso VII, indica “a imposição ao poluidor 

e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”. 

Nesse sentido, Paulo de Bessa Antunes afirma que o princípio do poluidor-pagador trata 

da preocupação com a integridade do meio ambiente, devendo o poluidor responsabilizar-se 

                                                           
10 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 110. 
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com os danos causados, e que o princípio busca um método que impeça o desperdício de 

recursos ambientais.11 

O elemento que diferencia o princípio do poluidor-pagador da responsabilidade é que 

ele busca afastar o ônus do custo econômico das costas da coletividade e dirigi-lo diretamente 

ao utilizador dos recursos ambientais. Ele não pretende recuperar o bem ambiental que tenha 

sido lesado, mas estabelecer um mecanismo que impeça o desperdício de recursos ambientais, 

impondo-lhes preços compatíveis com a realidade.12 

Acompanha o entendimento Paulo Afonso Leme Machado, ao considerar que o 

princípio do poluidor-pagador não se dirige a uma punição, pois nesse sentido, deve-se provar 

o uso permanente do recurso ambiental, bem como o dano ambiental.13 Tal abordagem feita 

pelo autor é pacífica no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que na ADI 3.378-6-DF 

que considerou a compensação por dano ambiental regular em relação aos postulados do 

direito.14 Assim, fica claro, que a punição se remete a valores determinados judicialmente, 

desde que seja verificado como possível dano ambiental. 

 

3.3 PRINCÍPIO DO PROTETOR-RECEBEDOR 

 

A partir da vigência da Lei 12.305/2010 estabeleceu-se um novo princípio orientador 

das políticas ambientais, o princípio do protetor-recebedor. Princípio de recente criação 

doutrinária, o princípio do protetor-recebedor é definido por Paulo Affonso Leme Machado 

como uma relação entre proteção ambiental e recebimento por esta proteção: 

O princípio poluidor-pagador obriga o poluidor a pagar a poluição que pode ser 

causada ou que já foi causada. O uso gratuito dos recursos naturais tem representado 

um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso 

ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o 

meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os 

outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia.15 

 

Por outro lado, o princípio pode ser compreendido, sob a ótica da Lei 12.305/2010, que 

o recebedor de um produto deverá protegê-lo até que seja dada a destinação ambientalmente 

correta. Trata-se de um dever de custódia assumido pelo consumidor que se obriga a proteger 

                                                           
11 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 16º edição, São Paulo: Atlas, 2014, p. 53. 
12 ANTUNES, p. 53. 
13 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 22. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 92. 
14 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O STF decidiu que o princípio usuário-pagador significa “um 

mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade 

econômica” (ADI 3.378-6 DF, rel. Min. Carlos Britto, j.9.4.2008, m.v.).  
15 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios da Política de Resíduos Sólidos, in Revista do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, v. 24, n. 7, jul. 2012. 
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os resíduos até que ocorra o descarte correto, devendo ser estimulado por meio de incentivos 

econômicos. Ao invés de imputar-se o ônus da responsabilidade àquele que polui para exercer 

sua atividade, remunera-se a quem deixou de explorar recurso natural a seu alcance, ou tenha 

promovido atividade a seu favor com o mesmo propósito. 

 

3.4 PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

 

Sendo certas as consequências nocivas da atividade sobre o meio ambiente devem ser 

tomadas todas as medidas acautelatórias a fim de evitar o dano. O princípio da prevenção 

apresenta-se como uma forma de evitar os futuros danos ambientais. A presente explanação 

vem sendo enfatizada em diversas convenções e legislações internacionais. O autor Paulo de 

Bessa Antunes dispõe sobre o princípio da prevenção: 

O princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos e dos quais 

se possa, com segurança, estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja 

suficiente para a identificação dos impactos futuros mais prováveis.16 

 

Edis Millaré informa que o princípio da prevenção é basilar em se tratando de Direito 

Ambiental, estabelecendo a prioridade que se deve dar às medidas que evitem o dano ambiental, 

reduzindo e eliminando as causas de ações suscetíveis de alterar a qualidade do meio ambiente. 

Sua atenção está voltada para o momento anterior a da consumação do dano, fundando-se no 

mero risco.17 

 

4 RESPONSABILIDADE ESPECIAL DOS RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 

  

No que se refere à responsabilidade especial dos resíduos dos agrotóxicos, deve-se 

observar que são inúmeros os agentes envolvidos no uso e no descarte das embalagens vazias, 

assumindo as empresas fabricantes, bem como os consumidores, a responsabilidade pela busca 

de uma nova forma de gestão, especialmente fundada na educação, respaldando-se no 

desenvolvimento sustentável, a fim de preservar o meio ambiente e a garantir condições de vida 

adequadas para as presentes e futuras gerações. 

 A fim de minimizar os danos ambientais causados por agentes químicos, os 

órgãos de atuação dedicam-se progressivamente para dar a destinação final correta para as 

                                                           
16  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 16º edição, São Paulo: Atlas, 2014, p. 48. 
17 MILLARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 

2001, p. 118. 
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embalagens vazias de agrotóxicos. A título de exemplo, podem-se constatar as múltiplas 

parcerias com as empresas privadas, na qual vem a criar diversas centrais de recebimento e 

postos de coleta, com intuito de garantir a reciclagem e reutilização das embalagens vazias. 

 A Lei 9.974/2000, intitulada como Lei de Agrotóxicos, regulamentada pelo 

Decreto 4.074/2002, estabelece em seu texto as regras a respeito da destinação final das 

embalagens vazias de agrotóxicos. Deve-se observar o artigo 14 da mencionada lei, ao anunciar 

que a responsabilidade recai sobre os fabricantes, fornecedores e consumidores no uso e 

descarte de agrotóxicos. 

 Nesse contexto, a Resolução 334/2003, do CONAMA – Concelho Nacional do 

Meio Ambiente, exige o licenciamento ambiental para os estabelecimentos encarregados pelo 

recebimento dessas embalagens. 

 Deve-se frisar que em se tratando de resíduos sólidos de agrotóxicos a 

responsabilidade é compartilhada entre os fabricantes, fornecedores, comerciantes e 

consumidores. Considerando as exigências estipuladas na Lei de Agrotóxicos, cabe ao 

agricultor devolver as embalagens vazias no prazo de um ano, realizada a tríplice lavagem. Aos 

comerciantes, devem informar aos consumidores os postos e centrais de coleta, e ainda 

conscientizar os agricultores da sua responsabilidade. Por fim, o recolhimento das embalagens 

vazias pelas indústrias, dando as a destinação correta as centrais de recebimento, assim 

promovendo a logística reversa e colaborando com o desenvolvimento sustentável. 

 

4.1 LEI DE AGROTÓXICOS 

 

Com o passar dos anos percebe-se um grande debate em relação aos agrotóxicos, tendo 

em vista que estes agentes químicos representam um dos maiores problemas de poluição 

ambiental no mundo. 

Por meio do Decreto 24.114/1934, ficou aprovado o regulamento de defesa sanitária 

vegetal, legislando a respeito da fabricação, importação ou comercialização de inseticidas e 

fungicidas com aplicação na lavoura, exigindo-se o seu registro e o licenciamento. O assunto 

estava anteriormente regulamentado pelo Decreto 16.271/1923, que regia a fiscalização da 

venda de inseticidas e fungicidas.  

Nessa perspectiva, o inciso V, do § 1º, do art. 225, da Constituição exige do Poder 

Público, ao assegurar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 

sadia qualidade de vida, o controle da produção, comercialização e emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 
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Deve ser observado, também, o que dispõem os artigo 23 e 24 da Constituição Federal, 

que estabelece em seu texto a competência dos Estados e Distrito Federal de legislar sobre a 

produção, consumo, armazenamento transporte e ainda sobre a destinação final das embalagens 

vazias. 

A Lei de Agrotóxicos foi promulgada em 1989, com a nova redação dada pela Lei 

9.974/2000, sendo regulamentada pelo Decreto 4.074/2002, declarando em sua ementa se tratar 

de norma 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". Trata-se de um instrumento normativo para regularizar a matéria dos agrotóxicos 

no âmbito federal. 

Qualificam-se como agrotóxicos, no teor da Lei 7.802/1989: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 

ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 

e inibidores de crescimento; 

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os 

ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. 

 

A Lei de Agrotóxicos é clara quanto à responsabilidade no descarte das embalagens 

vazias, que dispõe em seu artigo 1º, § 2º, que os usuários de agrotóxicos, seus componentes e 

afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos 

comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas 

bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo 

órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, 

desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente. 

 

4.2 LEI DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

  

A Lei 12.305/2010 estabelece as bases da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e  tem 

como principal objetivo a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, bem como a 

finalidade de reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos perigosos. A Lei da Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos procura formar uma visão sistêmica da gestão dos resíduos 

sólidos, considerando as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 

saúde pública. Trata-se de procurar a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 

fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 

necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 

estimada do planeta. 

Paulo de Bessa Antunes aponta que a Lei 12.305/2010 instala uma política pública de 

metas, princípios e ações desenvolvidas pelo governo, mediante cooperação dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, a serem aplicadas pelos gestores a fim de se ter um 

gerenciamento adequado dos resíduos sólidos.18 

Nessa perspectiva, é indispensável mencionar que a Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos tem como principais objetivos a redução de danos ambientais, bem como a 

proteção da saúde pública e a adoção do desenvolvimento sustentável a fim da reutilização e 

reciclagem dos resíduos e ainda o incentivo a coleta seletiva e demais práticas de educação 

ambiental. 

Diante o abordado, entende-se que a lei de resíduos sólidos tem um papel fundamental 

na prática da nova política de educação ambiental, levando em consideração que pouco se 

reutiliza dos resíduos, fazendo com que os aterros sanitários fiquem abarrotados causando um 

grande impacto ambiental. 

Assim, no que se refere a gestão de resíduos, a Lei 12.305/2010 impõe uma ordem na 

destinação ambientalmente correta dos resíduos. Na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

Em vista disso, deve-se ressaltar que a lei PNRS, denominada como política nacional 

dos resíduos sólidos, levou a fim o uso lixões como forma de disposição final. É preciso de toda 

a forma exercer a reutilização dos resíduos no ciclo de vida dos produtos. Assim, Saiani, 

Dourado e Toneto Junior mencionam que passa a haver a obrigação legal de se proceder ao 

tratamento e recuperação dos resíduos sólidos e que somente após essa etapa os resíduos que 

                                                           
18ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 16º edição, São Paulo: Atlas, 2014, p. 998. 
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não forem recuperados serão levados para disposição final adequada por meio de aterro 

sanitário".19 

 

5 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NAS VÁRIAS DIMENSÕES 

 

A Lei de Agrotóxicos normatizou em seu texto a imputação de responsabilidade a todos 

aqueles que causarem dano a terceiro e violarem as normas de proteção ambiental. 

A imputação de responsabilidade pelo não cumprimento das normas ambientais se dá 

em distintas categorias, ou seja, impõem-se a responsabilidade civil, administrativa e penal. 

Nesse âmbito, observa-se o que dispõem a Constituição em seu artigo 225, § 3º, a respeito da 

responsabilidade ambiental, ao fixar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Diante disso perfaz ressaltar que a responsabilidade imputada pela Constituição Federal 

pode ser aplicada tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas.   

Ainda neste contexto, deve-se levar em consideração o que dispõe a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente em seu artigo 14, § 1º, cominando a responsabilidade de indenizar 

ou reparar os danos causados ao meio ambiente independente de culpa. 

 

5.1 RESPONSABILIDADE PENAL 

 

As questões oriundas dos danos ambientais causados pelos agrotóxicos trazem consigo 

problemas que vão muito além do seu uso incorreto. No entanto, busca-se sucessivamente 

respostas para solucionar tais problemas. 

Como forma de responder às lesões ao meio ambiente, definiu-se a responsabilidade 

penal, tendo a Lei de Agrotóxicos disposto especificamente a esse respeito. A norma fixou 

sanções penais a todos aqueles que praticarem atividades lesivas ao meio ambiente. Observe-

se que a imputabilidade criminal não se restringe exclusivamente a aqueles que praticaram o 

ilícito, esta imputabilidade é prolongada a todos aqueles que conheciam a conduta lesiva ao 

meio ambiente. 

                                                           
19 SAIANI, Carlos César Sandejo; DOURADO, Juscelino; TONETO Junior, Rudinei. Resíduos Sólidos no Brasil: 
oportunidades e desafios da lei federal nº 12.305. São Paulo: Manole. 2014, p. 113. 
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É de extrema relevância analisar o conteúdo do art. 15 da Lei 7.802/1989, que retrata 

minunciosamente a imputabilidade do crime ambiental tanto ao comerciante como ao 

consumidor: 

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der 

destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, 

em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito 

à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa. 

 

Também o empregador, profissional responsável ou o prestador de serviços que deixar 

de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente respondem 

criminalmente, no teor do art. 16 da Lei 7.802/1989: 

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, que deixar 

de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará 

sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de 100 (cem) a 

1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, além de multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR. 

  

É inegável a importância da tutela penal para o meio ambiente, por ser um dos mais 

significantes instrumentos, uma vez que as sanções administrativas ou civis não se mostram 

suficientes para conter as agressões cometidas, que atentam contra a saúde e a vida humana, “o 

estigma de um processo penal gera efeitos que as demais formas de repressão não alcançam”, 

afirmam Wladimir e Gilberto Passos de Freitas.20 

 

5.2- RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Seguindo o preceito do art. 927 do Código Civil de que aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, a responsabilidade civil ambiental assenta-se no dano 

ao meio ambiente, que se processa por meio da poluição ou da degradação ambiental. 

Paulo Affonso Leme Machado remete-se à Convenção de Lugano para definir dano 

ambiental, afirma que “a concepção de dano ambiental proposta pela Convenção não vincula o 

dano com a transgressão de normas administrativas, isto é, não elimina a responsabilização no 

caso de observância dos padrões oficiais, mas em decorrência do dano”.21 

A responsabilidade civil ambiental está baseada no perigo do dano, uma vez que os 

danos causados ao meio ambiente não de difícil ou impossível reparação, ao mesmo tempo que 

                                                           
20 FREITAS, Wladimir e Gilberto, Crimes contra a Natureza, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2000, 6.ª 
edição, p. 30 
21 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. Ed. Malheiros, São Paulo, 2014, 22º edição, p. 
399 
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ofendem bens essenciais, como a saúde do homem, a sobrevivência das espécies, a qualidade 

de vida. 

O Direito Ambiental engloba, segundo Paulo Afonso Leme Machado, as duas funções 

da responsabilidade civil objetiva, a da sua função preventiva, ao procurar evitar o dano, e a sua 

função reparadora, tentando restaurar ou indenizar os prejuízos ocorridos.22 

 

5.3 – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

 

O fundamento constitucional da responsabilidade administrativa ambiental encontra-se 

no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal, ao determinar que as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados. 

Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental e deverá ser 

punida com as sanções estabelecidas na lei, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades 

previstas na legislação. 

O art. 14 da Lei 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente dispõe que o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores à multa, perda ou 

restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, perda ou suspensão 

de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e à 

suspensão de sua atividade. 

Édis Millaré alerta que “no que concerne à tutela administrativa do ambiente 

propriamente dita, e em linhas gerais, ela difere do que é estabelecido no Direito Administrativo 

para outros tipos de tutela”.23 De acordo com ele, a tutela administrativa do ambiente tem como 

decorrência o poder de polícia administrativa ambiental definido como incumbência pelo art. 

225 da Constituição federal, a ser exercido em função dos requisitos da ação tutelar.24 

A prática de atos infracionais dará ensejo à intervenção imediata da Administração 

Pública a fim de corrigir a conduta lesiva ao ambiente. 

                                                           
22 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. Ed. Malheiros, São Paulo, 2014, 22º edição, p. 
409. 
23 MILLARE, Direito do ambiente, RT, 2001, p. 281. 
24 MILLARE, p. 282. 



18 
 

 

6 - LOGISTICA REVERSA 

 

A logística reversa é apresentada na Lei 12.305/2010 como uma forma de reparar o dano 

ambiental provocado pelo consumo. 

A logística reversa deve ser entendida como o retorno da matéria prima que restou como 

resíduo do consumo para o fornecedor, a fim de ser reempregada no ciclo de produção. É 

essencial a reciclagem pós-consumo, por meio da reutilização dos resíduos descartados pelos 

consumidores.  

Dentre as inúmeras definições de logística reversa, podemos citar a de Paulo Roberto 

Leite: 

Logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo 

e as informações correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios ou ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição 

reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, 

logístico, de imagem corporativa, entre outros.25 

 

A implantação da logística reversa pelas empresas passou a ser cada vez mais usada, 

levando em consideração que a cultura do consumo de comprar, utilizar e descartar cresceu 

gradativamente, deste modo fazendo com que cada vez mais as empresas elaborassem novas 

políticas de sustentabilidade, buscando uma nova conscientização ambiental. Nesse sentido 

Saiani, Dourado, Toneto Junior (2014, p. 279) sustentam que passou a ser utilizados por 

empresas no geral, em sentido de reduzir custos. 

Trata-se a logística reversa de uma maneira eficiente de combater a poluição ambiental, 

tornando as embalagens inertes ao meio ambiente, reciclando-as e reutilizando-as e por fim 

promovendo a chamada cultura de sustentabilidade.  

A logística reversa é de extrema relevância para as empresas de defensivos agrícolas, 

devido os sérios de danos que as embalagens acarretam ao solo e as águas. 

Conforme o exposto, partimos da premissa que o uso de agrotóxicos no país é bastante 

elevado, assim, resultando em uma grande quantidade de embalagens vazias a serem recicladas 

e posteriormente reutilizadas no ciclo de produção ou lhe dada disposição final ambientalmente 

adequada, pois devemos se atentar ao fato de que a responsabilidade do fabricante não cessa 

com a venda do produto. 

                                                           
25  LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: Meio Ambiente e Competitividade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005, p.16 e 17. 
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Santini, Dourado e Toneto Junior discursam a respeito da logística reversa: (...) a vida 

de um produto não termina com sua entrega ao cliente, e sim com o seu retorno ao ponto de 

origem para ser adequadamente descartado, reparado ou reaproveitado. 

No caso das embalagens vazias de agrotóxicos deve-se levar em consideração que o seu 

descarte feito de maneira correta juntamente a um posto de coleta autorizado, colabora com a 

logística reversa, haja visto a reutilização das embalagens e sucessivamente contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável e diminuindo os danos causados por essas embalagens. 

 

6.1 – PONTOS DE COLETA 

 

A destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos é regulamentada pelo Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV. Nesse contexto o INPEV tem 

como seu principal objetivo a coleta das embalagens vazias de agrotóxicos, dando a elas a 

destinação correta, desenvolvendo uma nova educação ambiental e colaborando com o meio 

ambiente seja por meio da reutilização, reciclagem, reparação, recuperação e por fim o descarte 

dessas embalagens. 

Segundo os dados fornecidos pelo INPEV, o Brasil recolheu no ano de 2015 o total de 

45.537 toneladas de embalagens. Tais dados elevam o Brasil como referência no mundo em 

relação à destinação final das embalagens de agrotóxicos. Deve-se levar em consideração que 

a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos ganhou maior viabilidade após a 

elaboração do projeto "sistema campo limpo" que é gerenciado pelo INPEV e engloba diversos 

estados do Brasil.26 

O sistema Campo Limpo tem como propósito a realização da logística reversa dessas 

embalagens vazias de agrotóxicos, retirando-as do meio ambiente e consequentemente 

reduzindo os riscos de danos ambientais causados e assim colaborando com o desenvolvimento 

sustentável. 

 Segundo o INPEV "cerca de 94% das embalagens plásticas primárias (que 

entram em contato direto com o produto) e 80% do total de embalagens vazias de defensivos 

agrícolas que são comercializadas têm destino certo. Podem ser encaminhadas para reciclagem 

95% das embalagens colocadas no mercado, desde que tenham sido corretamente lavadas no 

momento de uso do produto no campo. As embalagens não laváveis (cerca de 5% do total) e 

                                                           
26 INPEV, disponível em:  http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/estatisticas, acesso em 11/10/2017. 
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aquelas que não foram devidamente lavadas pelos agricultores são encaminhadas a 

incineradores credenciados".27 

No Brasil existem mais de 400 (quatrocentas) unidades, sendo entre postos e centrais de 

recebimento. Neste contexto, vale ressaltar que a Resolução CONAMA nº334, dispõe em seu 

texto que os postos e unidades de recebimento devem ser licenciados ambientalmente. 

 

CONCLUSÃO 
 

No Brasil, o uso de agrotóxicos é considerado um dos principais problemas referente a 

poluição ambiental. Com a sua utilização extensiva e sem controle, ocasionou uma necessidade 

de buscar novos conhecimentos sobre seu uso, não apenas em decorrência dos benefícios 

acarretados, mas também pelos diversos problemas causados quanto a sua utilização 

inadequada na lavoura até o seu descarte final.  Diante dessa necessidade no campo, diversos 

estudos e pesquisas colaboraram para o avanço quanto a responsabilidade ambiental, sendo a 

conscientização e a fiscalização uma nova forma de educação ambiental com a garantia de um 

desenvolvimento mais sustentável. 

Segundo a nominada lei de agrotóxico, a responsabilidade jurídica pode ocorrer em 

diversas dimensões, sejam elas de menção civil, penal e administrativa. Posto isso, a destinação 

final de embalagens vazias de agrotóxico ganhou maior viabilidade, sendo fiscalizadas de forma 

mais rigorosa, desde sua fabricação até seu consumo pelo produtor rural, sendo este também 

devidamente orientado quanto a devolução das embalagens pós uso.   

Sendo assim, conclui-se que o sistema de fiscalização implantado no país se impõe 

desde o fornecedor, com a sua identificação, até o agricultor, com exigências, tais como, a 

realização da tríplice lavagem das embalagens e a devolução das mesmas no prazo monitorado 

de um ano.  Assim, com o presente artigo, pretende-se analisar os efeitos das leis que 

regulamentam a utilização dos agrotóxicos, considerando-se a sua coleta e a destinação final 

ambientalmente adequada. E por fim, descrever a responsabilidade jurídica do agricultor, 

fornecedor e da empresa fabricante, quanto aos riscos que envolvem essa atividade. 

 

 

                                                           
27 INPEV, disponível em: http://www.inpev.org.br/sistema-campo-limpo/sobre-o-sistema, acesso em 
09/09/2017. 
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