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RESUMO 

No atual modelo agrícola, a aplicação de agrotóxicos é fundamental para a obtenção de 

bons índices de produtividade, porém, o uso indiscriminado tem chamado a atenção, em 

função dos riscos à saúde humana e demais espécies que esse processo tem produzido, 

bem como os impactos causados ao meio ambiente. 

São os desdobramentos desse processo que esse trabalho busca explicitar, privilegiando os 

avanços alcançados com a implementação da lei de recolhimento de embalagens vazias. 

Apesar dos interesses das indústrias e distribuidores em manter a imagem de agentes do 

desenvolvimento sustentável, fato em parte comprovado pela redução nos níveis de 

toxicidade dos produtos, na prática há muito que avançar. 

O apoio técnico insuficiente aos agricultores, associado à rede de distribuidores e 

vendedores, no geral mais preocupados com cotas de vendas do que com a segurança, 

reafirma a problemática dos impactos socioambientais decorrentes dos agrotóxicos. 

Portanto, a tentativa de minimizar os impactos diretos ao meio ambiente, com a lei de 

recolhimento de embalagens vazias, ainda está aquém das demandas urgentes por um 

sistema de gestão ambiental sustentável. 

Palavras chaves: agrotóxicos, impactos ambientais. 

ABSTRACT 

In the current agricultural model, the agrochemical application is fundamental for the 

obtaining of good productivity indexes, however, the indiscriminate use has got the attention, 

in function of the risks to the human health and other species that process has been 

producing, as well as the impacts caused to the environment. 
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This work intend to explain this process, privileging the progresses reached with the 

implement of the law of collecting of empty packings. In spite of the interests of the industries 

and distributors in maintaining the agents' of the maintainable development image, fact partly 

proven for the reduction in the levels of toxin of the products, in practice there is a lot to move 

forward. The insufficient technical support to the farmers, associated to the net of distributors 

and salespersons, in the general more 

concerned with quotas of sales than with the safety, it reaffirms the problem of the impacts 

current socioenvironment of the agrochemical. Therefore, the attempt of minimizing the direct 

impacts to the environment, with the law of collecting of empty packings, which hasn´t 

reached the urgent demands for a system of maintainable environmental administration. 

Words-key: agrochemical, environmental impacts. 

INTRODUÇÃO 

A forma como se deu a colonização da região norte do Paraná, no início do 

século XX, em um primeiro momento demonstra a falta de planejamento e sensibilidade com 

as questões ambientais. É lamentável a perda da maior parte das matas e florestas nativas 

e a exploração inadvertida dos recursos naturais, para que em seu lugar fossem 

implantados os cultivos das monoculturas. Bastava o desmatamento e a ampliação da área 

cultivada para se obter o aumento da produção e isto nos levou a uma tradição de pouco 

respeito pela conservação dos recursos naturais. (GONÇALVES, 2000). 

A região possui tradição na produção agrícola, dispondo de condições 

edafoclimáticas favoráveis à obtenção de altos índices de produtividade. Tais condições 

contribuíram para o avanço acelerado dos cultivos agrícolas, gerando impactos ambientais, 

e mais recentemente provocando o debate e proposições de tecnologias e ações de caráter 

mais conservacionista. 

A constante preocupação com a preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais, tem levado a comunidade agrícola a uma busca pela relação de equilíbrio 

entre o homem e a natureza. Atualmente a preocupação ecológica tem ganhado um 

destaque significativo em face de sua relevância para a qualidade de vida. (DORNAIRE, 

1994). 

Neste contexto e no bojo da temática e das preocupações ambientais se 

insere a questão dos agrotóxicos na agricultura cujo uso tem provocado ao longo do 

desenvolvimento da produção agrícola sérios impactos ambientais, constituindo-se neste 

artigo em aspecto central de abordagem. 
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A modernização da produção agrícola brasileira, inscrita nos marcos da 

industrialização e na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo no campo, trouxe uma 

hegemônica e paradigmática matriz tecnológica que pressupõe como um dos seus 

componentes o uso em larga escala dos agrotóxicos. 

Tal movimento que se insere na lógica dominante da acumulação ampliada 

de capital, refletindo, por um lado, o postulado predominantemente econômico, que vê no 

uso dos agrotóxicos a geração de índices de produtividade do trabalho, de eficácia produtiva 

e de proteção sanitária, fundamental para o atendimento da racionalidade produtiva 

necessária para o abastecimento da humanidade. 

Com a finalidade de produzir em escala industrial para fins de consumo no 

mercado interno e exportação, os produtores rurais se utilizam dos agrotóxicos, 

principalmente como forma de prevenção e controle de pragas, patógenos e ervas daninhas 

visando evitar danos econômicos nas explorações agrícolas. Por outro lado o seu uso 

generalizado e em grande escala tem gerado impactos ambientais variados. 

Ano após ano, milhares de toneladas de agrotóxicos, sintetizados em 

laboratórios, são lançados no meio ambiente. São pesticidas de toda a ordem, como 

herbicidas, fungicidas, bactericidas, inseticidas, acaricidas, formicidas que, ao interagirem 

com o meio, não obstante aos seus efeitos desejáveis para a produção agrícola, não raro 

provocam reações perversas para a qualidade ambiental e para a saúde pública. 

Segundo especialistas, o uso indiscriminado de agrotóxicos, tem gerado 

pragas e ervas daninhas cada vez mais resistentes, obrigando os produtores a aumentarem 

as dosagens, acentuando os custos de produção e gerando um volume expressivo de 

embalagens vazias, plásticos e outros materiais impregnados de resíduos que nem sempre 

são tratados devidamente. 

Por outro lado, ao contrário de fomentar e potencializar os recursos 

naturais, confronta-se com os processos e ciclos biológicos do meio natural, gerando 

desequilíbrios e impactos ambientais, que demandam continuamente por inovações 

tecnológicas, novos produtos agrotóxicos e, ainda, a dependência do produtor rural à 

indústria, diminuição dos postos de trabalho e questionável valor nutricional dos alimentos. 

Um dos impactos relacionados ao uso dos agrotóxicos refere-se à 

destinação das embalagens vazias. Constantemente víamos pela imprensa que as 

embalagens vazias eram descartadas pelos produtores e seus prepostos às margens de 

rios. Às vezes enterradas, queimadas e até utilizadas para colocar água na geladeira. 

Quando não, eram guardadas em armazéns impróprios gerando riscos à saúde, segurança 

e ao meio ambiente. O que mais nos chama a atenção era que a orientação para a queima 
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e aterro era orientada pela própria legislação em vigor há alguns anos atrás. Estes fatos 

mais corriqueiros em passado recente ainda hoje são uma realidade, ainda que em níveis 

de menor dimensão. 

A destinação final das embalagens de agrotóxicos, portanto, é um 

problema não menos grave para o meio ambiente e à saúde pública, gerando recentemente 

uma legislação específica, em vigor desde 30/06/2002, que prevê, entre outros aspectos, a 

obrigação do recolhimento, o cadastramento e monitoramento das embalagens, 

responsabilizando os revendedores pela recepção e constituindo o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias – INPEV. 

A região norte do Paraná produz recordes agrícolas ano após ano, desta 

forma os volumes de produtos agrotóxicos acompanham proporcionalmente este 

crescimento. Chama-nos a atenção neste momento são as vantagens geradas quando do 

recolhimento e reciclagem das embalagens vazias. 

No entendimento de Fantin (2004, p.13), “deixar as embalagens de 

agrotóxicos na natureza pode provocar graves acidentes ambientais.” Saliente-se que a 

indústria e os institutos de pesquisa e desenvolvimento de embalagens procuram 

desenvolver técnicas de produção e que minimizem o volume de embalagens geradas 

anualmente. Uma das alternativas seria a utilização de embalagens biodegradáveis. 

A indústria costuma dizer que os casos de intoxicação e de resíduos nos 

alimentos são causados pelo uso inadequado dos agrotóxicos. Será que existe uso 

adequado de agrotóxicos? Seriam eles males necessários? A análise desta temática se 

prende ao contexto da região Norte do Paraná e pretende questionar a sustentabilidade do 

atual uso indiscriminado de agrotóxicos, buscando nesta reflexão contribuir com o debate 

em torno do desafio e da necessidade de técnicas agrícolas alternativas aos agrotóxicos. 

1 BREVE RESGATE HISTÓRICO: A INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA E OS 
AGROTÓXICOS 

Enquanto o homem manteve hábitos nômades, os resíduos produzidos por 

suas atividades não eram motivos de preocupação. Uma vez reunidos em grupos maiores e 

fixados em lugares que se transformavam em centros populacionais, produtores de grandes 

quantidades e variedades de resíduos, a convivência com o lixo e as conseqüências 

decorrentes deste fato passaram a ser inevitáveis. A degradação de áreas ambientais já 

podia ser observada no Oriente Médio e na Índia por volta do ano 2000 a.C. alterações no 

solo eram causadas pelo sistema de irrigação com água “salobra”, utilizada na época, onde 

as altas concentrações de sal causavam o processo de desertificação. (PEARSON apud 

GOMES; HOGLAND, 1995). 
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Os problemas de poluição e degradação ambiental agravaram-se com a 

formação dos centros urbanos (DIAS apud SISSINO, 2000), e com a Revolução Industrial 

no final do século XVIII, a produção de resíduos intensificou-se, devido à mecanização dos 

processos de produção. Alem da geração de resíduos sólidos, houve a geração de efluentes 

líquidos e compostos voláteis resultantes de processos industriais. 

A decadência do feudalismo e a evolução da burguesia possibilitaram a 

dinamização das relações de trocas, de mercado, com o rompimento das economias 

fechadas dos feudos. Até então a produção agrícola era regida pela lógica dos três 

afolhamentos, internos a cada feudo, onde a dependência externa era nula. 

O cultivo rotacionado e itinerante baseado nas pastagens, florestas e 

culturas alimentares, visando unicamente o abastecimento do feudo, e sem a exportação de 

energia, resíduos, nutrientes, possibilitava a reciclagem das condições produtivas, suprindo 

assim o atendimento das necessidades internas. 

A consolidação da burguesia e o desenvolvimento do capitalismo vão 

acentuar novos fenômenos que influenciaram na dinâmica da agricultura: 1) intensificação 

das relações comerciais interfronteiras; 2) a industrialização; 3) a especialização produtiva; 

4) a urbanização. 

Dias (apud Sissino, 2000, p. 19) coloca que: 

“Um novo estilo de vida, com mudanças nos padrões de 

consumo e, portanto, nos padrões de produção e de geração 

de resíduos, se impõe para a humanidade. O abastecimento de 

novos padrões comportamentais e culturais depende de um 

trabalho de educação e conscientização e deve ser tarefa da 

atual geração e das próximas, na construção de um novo 

modelo de mundo.” 

A agricultura que anteriormente tinha uma lógica de abastecimento interno 

para autoconsumo, passa a abastecer um maior número de habitantes não vinculados ao 

trabalho agrícola, intensificando o cultivo das terras com a finalidade de gerar maiores 

excedentes produtivos. Com isso, esgotam-se rapidamente as condições produtivas 

emergindo a dependência de insumos e energias externas para continuar o processo 

produtivo. 

A tendência da expansão do capital sobre os diversos ramos da economia, 

dada sua lógica de lucro e acumulação, imprimiu, à semelhança do processo industrial, a 

racionalização dos processos produtivos agrícolas. No entanto as particularidades das 

condições biológicas da agricultura se constituíram em limites a essa expansão, permitindo, 
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inclusive, a manutenção de formas de produção de relações tipicamente não capitalista de 

menor dependência externa. Não obstante, no processo evolutivo, a indústria detém a 

hegemonia, submetendo à agricultura à sua dinâmica. 

A racionalização produtiva na agricultura inscrita no processo da 

industrialização, evoluiu mediante fatores de gestão, como os recursos da informática, da 

mecanização, incorporação dos agrotóxicos e da manipulação genética, buscando, entre 

outros, a produtividade do trabalho para atingir maiores taxas de lucro no processo de 

circulação das mercadorias. 

O uso dos agrotóxicos na agricultura não é recente, porém, sua produção 

e disseminação em escala industrial têm seu marco no pós II Guerra Mundial, expandindo-

se o ramo dos agrotóxicos, do qual fazem parte: fertilizantes; conservantes; aditivos de 

alimentos; hormônios; reguladores de crescimento; produtos veterinários; etc. Os 

agrotóxicos estão intimamente relacionados com o movimento conhecido como revolução 

verde, cuja ideologia justificava o emprego destes insumos como o único meio capaz de 

banir a fome do mundo. 

A descoberta do poder inseticida do DDT, na década de 1930, é um 

importante marco na evolução destes pesticidas, momento em que o químico suíço Paul 

Muller, descobre a molécula do DDT e o efeito inseticida. Anteriormente os inseticidas 

usados tinham origem em moléculas naturais, do reino mineral e vegetal como a nicotina, 

piretro, roterona, entre outros. Por esta descoberta Muller recebe o prêmio Nobel em 1947. 

No Japão, construíram um monumento ao DDT. 

O DDT foi largamente usado durante a II Guerra Mundial para combater 

vetores de doenças, sendo usado, inclusive na higiene pessoal. Com a reconstrução das 

economias destruídas pela guerra, tem início o processo industrial petroquímico, neste caso 

com características agroquímicas. Muitas tecnologias mecânicas e químicas foram 

desenvolvidas para a guerra, sendo o potencial industrial reaproveitado para o grande 

mercado da agricultura. 

A evolução dos agrotóxicos registrou por sucessivas expansões nas 

décadas posteriores à guerra: surgiram novos grupos de moléculas químicas, como as 

gerações de arseniacais, organoclorados, organofosforados, carbamatos, ditiocarbamatos e 

os piretróides. Essas substâncias geraram muitos impactos para o meio ambiente e para a 

saúde pública, mas possibilitaram a consolidação de grandes empresas transnacionais. 

Posteriormente, muitos produtos com alto grau de impacto ambiental foram 

banidos dos países do primeiro mundo para serem largamente utilizados no terceiro mundo, 

que se constituiu em um consumidor de agrotóxicos proibidos nos países de origem. 
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Ao mesmo tempo em que se alastrava o uso indiscriminado dos 

agrotóxicos, também evoluiu o movimento ecológico e de pressão para uma prática 

produtiva mais equilibrada e sustentável. Neste aspecto, é um marco histórico a obra de 

Rachel Carson em 1972 – “Primavera Silenciosa”. Essa autora, ao estabelecer uma relação 

entre os pesticidas, saúde pública e ambiente, expõe como os agrotóxicos permaneciam no 

meio ambiente ao longo dos anos. O livro foi imediatamente esgotado no Brasil e nunca 

reeditado, há suspeitas que empresas do setor tenham comprado todos os exemplares. 

Do ponto de vista da saúde, em 1919 havia o registro na Alemanha da 

incidência de câncer hepático correlacionado com o uso de inseticidas arsenicais, levando a 

proibição de seu uso. Contudo, as questões econômicas falaram mais alto e eles foram 

liberados para a cultura da uva, na produção de vinho, estabelecendo uma tolerância de 

arsênico de 1 mg/Kg de uva. Em 1944, os arsenicais foram totalmente banidos da 

agricultura alemã. 

O movimento ecológico mundial cresceu nas últimas décadas e, em razão 

de sua ação e pressões, muitos produtos foram eliminados e sistemas produtivos ecológicos 

foram desenvolvidos. Ainda assim, a lógica produtiva é hegemonicamente determinada 

pelas grandes multinacionais, que se alastraram também para o ramo das sementes e se 

consolidaram, dominando o processo tecnológico e o mercado, seguindo o caminho 

“natural” do capital de centralização e monopolização. 

Podemos definir que os poluentes ambientais são compostos químicos de 

origem sintética ou natural que são liberados através de atividades antropogênicas, no 

ambiente, onde eles têm efeitos indesejáveis para o ambiente, ou para o homem via o 

ambiente. O efeito no ambiente pode ser observado para organismos vivos ou em recursos 

não vivos. Na maior parte das vezes, o efeito indesejável é um efeito tóxico, um efeito 

prejudicial ao processo da vida. (HUNTZINGER; VERKAMP, 1981). 

As características químicas e físico-químicas são os principais fatores que 

indicam se um composto será acumulado ou não no ambiente. O desaparecimento de um 

composto químico no ambiente podem se dar devido à degradação química e 

transformações microbianas ou a ambos os processos. 

Atualmente existe uma preocupação mundial em torno dos impactos 

ambientais ocasionados pelos resíduos poluentes. Esta preocupação é resultado de 

contaminações ambientais atuais, que afetam a saúde pública e a biodiversidade, tendo sido 

geradas pela má administração dos resíduos anteriormente produzidos. (DIAS apud 

SISSINO, 2000). Em um outro momento de sua obra o autor se detém nas áreas onde são 

realizados os despejos de resíduos, dependendo da área onde esse é feito, e, dependendo 

dos processos biológicos naturais que ocorram nestes depósitos, a área de despejo pode 
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ser considerada de resíduos perigosos, já que processos biológicos podem gerar 

substâncias nocivas. 

No Brasil, não há estimativas sobre o número de áreas contaminadas por 

resíduos perigosos. Entretanto, mesmo que um resíduo não seja originalmente 

caracterizado como perigoso, se não tratado de maneira adequada, fatalmente tornar-se-á 

fonte de contaminação ambiental, trazendo risco à saúde humana. 

1.1. O mercado dos agrotóxicos 

Como vimos, na tentativa de defender a agricultura contra pragas que 

atacam as plantações, os agrotóxicos foram criados. A utilização de agrotóxicos teve início 

na década de 20 e, durante a Segunda Guerra Mundial, foram utilizados até como arma 

química. Desde o desenvolvimento dos pesticidas, após a II Guerra Mundial, 

experimentamos o uso em larga escala de uma série de produtos, muitos dos quais se 

tornaram obsoletos ou foram eliminados pelas constantes comprovações dos seus efeitos 

perversos. O terceiro mundo foi o desaguador de grande quantidade de produtos já 

proibidos nos paises do primeiro mundo e ainda hoje esta situação continua para muitos 

produtos. 

No Brasil, a sua utilização tornou-se evidente em ações de combate a 

vetores agrícolas na década de 1960. Alguns anos depois, os agricultores foram liberados a 

comprar estes produtos no exterior. 

Quando bem utilizados, alguns agrotóxicos impedem a ação de seres 

nocivos, sem estragar os alimentos. Porém, se os agricultores não tiverem alguns cuidados 

durante o uso, ou extrapolarem no tempo de ação dos agrotóxicos, estes podem afetar o 

ambiente e a saúde. 

O Brasil é hoje um dos maiores compradores de agrotóxicos do mundo e 

as intoxicações por estas substâncias estão aumentando tanto entre trabalhadores rurais 

que ficam expostos, como entre as pessoas que já se contaminam por meio dos alimentos. 

Os agrotóxicos constituem-se em um grande e lucrativo segmento 

industrial, dominado pelas empresas transnacionais, que se sobrepõem aos estados 

nacionais, pelo mercado. O poder de combater a ameaça ao homem, com a eliminação das 

pragas, conferiu ao segmento dos agrotóxicos um bilionário mercado. O domínio e as 

informações seguem um fluxo do centro para a periferia, encontrando na estrutura oficial 

desses países o apoio, particularmente devido à falta de domínio da tecnologia. 

Fato marcante é a tendência das indústrias agroquímicas adquirirem as 

empresas produtoras de sementes. Estando a reprodução das espécies em seu poder, fica 
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assegurado o domínio total da agricultura, e isso se constitui em risco para a humanidade, 

uma vez que dominados pelos interesses econômicos, estamos sujeitos aos rumos ditados 

por aqueles. É a regulação imposta pela normatização das patentes sobre produtos e 

tecnologias. 

A constituição de grandes monopólios é um indicativo dessa ameaça, 

essas poucas empresas dominam o mercado, controlando cada vez mais a agricultura, ao 

controlar a presença de sementes, agrotóxicos, transgênicos e produtos farmacêuticos. 

1.2. As embalagens de agrotóxicos 

Desde o surgimento do homem sob a face da terra podemos observar a 

forma desastrosa como tem tratado os recursos naturais, gerando transtornos e passivos 

ambientais para as gerações futuras. Os recursos naturais são finitos e precisam ser 

preservados, é necessário que a população agrícola tenha consciência desta necessidade. 

A destruição do meio ambiente constitui, sem dúvida, um dos mais ingentes problemas que 

a humanidade tem se deparado cuja gravidade é de todos conhecida, pelo que representa 

para a vida e para a própria sobrevivência do homem (PRADO, 2001), embora isso esteja 

muito está aquém das demandas urgentes por um sistema de gestão ambiental sustentável. 

Sendo necessário minimizar os impactos diretos ao meio ambiente, deixar as embalagens 

de agrotóxicos na natureza pode provocar graves acidentes ambientais. (FANTIN, 2004). 

A indústria e os institutos de pesquisa e desenvolvimento de embalagens 

procuram desenvolver técnicas de produção e que minimizem o volume de embalagens 

geradas anualmente, como uma das alternativas seria a utilização de embalagens 

biodegradáveis. A melhor opção para combater o problema das embalagens é reduzir as 

mesmas na fonte, ou seja, a melhor forma de descartar não é gerar, alternando por 

tecnologias que permitam que as embalagens sejam biodegradáveis. (ARAÚJO, 1997). 

A relação custo benefício possui maior peso quanto à utilização deste 

meio, os fabricantes optam por produtos que possuam uma margem de lucro maior, mesmo 

assim existem centros de pesquisa e desenvolvimento buscando alternativas para redução 

do volume de embalagens geradas. As embalagens hidrossolúveis representam o principal 

avanço tecnológico no campo das embalagens para produtos fitossanitários. (ARAÚJO, 

1997). 

Atualmente vários produtos estão sendo comercializados em embalagens 

hidrossolúveis, neste caso a quantidade de princípio ativo é altamente concentrada, 

reduzindo de forma acentuada o volume de embalagens retornáveis, uma vez que basta 

colocar o produto no pulverizador, misturar com água e aplicar, porém sabe-se que as que 

embalagens biodegradáveis estão longe de serem implementadas de forma efetiva. 
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O Brasil, quando comparado a alguns países desenvolvidos, apresenta 

elevados índices de reciclagem. O país desenvolveu métodos próprios para incrementar 

essa atividade e a maior participação da população pode contribuir ainda mais, para o 

aumento do índice de embalagens reaproveitadas. Os estudos mais atuais sobre o destino 

final das embalagens estão relacionados com o ciclo de vida completo da embalagem e está 

sendo adaptado por pesquisadores, fabricantes e especialistas em meio ambiente para 

reduzir o impacto ambiental. (ARAÚJO, 1997). 

As empresas estão buscando alternativas para a comercialização de seus 

produtos, por questões econômicas, proteção ao meio ambiente, por força da legislação e 

viabilidade do negócio. Desta formas, as embalagens dispostas ao mercado retornam após 

o uso do produto para fins de reciclagem dentro do programa nacional de recolhimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos, onde está estabelecida a responsabilidade de cada 

elemento da cadeia de suprimentos. 

O maior desafio dos fabricantes e das áreas de pesquisa tem sido a oferta 

de produtos em embalagens que possam ser recicladas, obviamente que isso não depende 

somente da embalagem, mas do princípio ativo do produto envazado, os diversos tipos de 

solventes utilizados, por fim, é responsabilidade do produtor em utilizar as técnicas de 

tríplice lavagem. 

1.3. A dependência da agricultura à indústria 

A racionalização dos processos produtivos que possibilitam maior 

produtividade do trabalho e, por conseguinte, maior extração de mais-valia, determinam os 

sistemas de cultivos. Nesse contexto, insere-se a mecanização agrícola, a manipulação 

genética, a incorporação de agrotóxicos e o gerenciamento das tarefas por meio da 

informática. 

Assim, milhares de unidades são exploradas em grande escala e em 

regime de especialização, integrando a agricultura aos grandes complexos agroindustriais. 

Estas teias de relações são dominadas pelo capital, mediadas pelos interesses mercantis, e 

tem a regulamentação do Estado para garantir a reprodução do sistema. 

Estes sistemas produtivos necessitam de pouca mão de obra, liberando 

um exército de trabalhadores que compõem o mercado consumidor urbano e mão-de-obra 

para as empresas capitalistas. 

1.4. O uso dos agrotóxicos e a ideologia das multinacionais 

Os agrotóxicos são substâncias químicas, herbicidas, pesticidas, 

hormônios e adubos químicos, utilizadas em produtos agrícolas e pastagens, com a 
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finalidade de alterar a composição destas, e assim evitar a ação danosa de seres vivos ou 

substâncias nocivas. 

Os agrotóxicos constituem-se em um poderoso arsenal de combate à vida 

“indesejável” à produção. Portanto, é contraditoriamente um arsenal de morte a serviço da 

vida, da produção agrícola para o abastecimento das necessidades humanas. Os 

agrotóxicos atuam a partir do poder herbicida, inseticida, acaricida, formicida, fungicida, 

bactericida, nematicida, e outras formas de ação biocida, e hoje comparecem como 

necessários à garantia da produção agrícola dentro desta matriz tecnológica. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o uso de 

agrotóxicos levou a degradação dos recursos naturais como à água, o solo, a flora e a 

fauna, em alguns casos de forma irreversível, provocando desequilíbrios biológicos e 

ecológicos de grande dimensão. 

A ANVISA é responsável em fiscalizar produtos contaminados por 

agrotóxicos. Se uma empresa vender produtos que tem contaminantes em excesso, a ponto 

de prejudicar o ambiente ou a saúde, ela sofrerá advertência, multa ou apreensão do 

produto. 

Além de agredir o ambiente, a saúde também pode ser afetada pelo 

excesso destas substâncias. Quando mal utilizados, os agrotóxicos podem provocar três 

tipos de intoxicação: aguda, subaguda e crônica. 

Na aguda, os sintomas surgem rapidamente; na intoxicação subaguda, os 

sintomas aparecem aos poucos: dor de cabeça, dor no estômago e sonolência; já na 

intoxicação crônica, surgem meses ou anos após a exposição e podendo levar a paralisias e 

doenças como o câncer. 

Alguns consumidores, não satisfeitos em consumir alimentos que possam 

conter resíduos tóxicos, estão exigindo a produção de alimentos produzidos e armazenados 

sem agrotóxicos. Os alimentos orgânicos, isentos de agrotóxicos, estão ganhando a atenção 

dos consumidores. 

2. OS AGROTÓXICOS 

As terminologias adotadas na regulamentação do uso dos agrotóxicos 

prestam-se para a orientação do uso adequado e para a segurança. O seu uso carrega uma 

concepção muito usada pelos defensores dos agrotóxicos, para justificar que estes produtos 

só representam problemas se usados fora das especificações prescritas, porem, qualquer 

produto pode ser prejudicial, dependendo da sua quantidade, até mesmo a água. Os 

parâmetros utilizados são convenções, que nas últimas décadas já demonstraram muitos 
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erros, alguns dos quais provocaram a cassação de registros de produtos, ou mudanças de 

suas especificações. 

Portanto, se estas terminologias representam uma convenção importante 

dentro da atual lógica produtiva, não significam que se adotados, os agrotóxicos são o único 

caminho possível de produção agrícola; muito menos podem esconder que estes 

agrotóxicos representam um grande impacto ao meio ambiente e à saúde pública se 

utilizados indiscriminadamente. 

Listamos a seguir algumas terminologias usadas na normatização dos 

agrotóxicos, e que, muitas vezes, são adotadas para justificar que os agrotóxicos são 

seguros dentro de certos parâmetros. 

Tolerância: Teor máximo de resíduo permitido em um produto agrícola ou 

alimento. Com o estabelecimento em 1919, da Tolerância de 0,1 mg de arsenical por 

quilograma de uva, houve a necessidade definir um espaço de tempo entre a aplicação do 

produto e a colheita, constituindo-se assim o período de carência. Sabemos que a 

fiscalização é muito precária e o consumo de alimentos com resíduos de agrotóxicos acima 

do estabelecido é muito comum no Brasil, particularmente para as culturas hortícolas. 

Uso Adequado: Corresponde à dosagem recomendada, a observação das 

medidas técnicas e meios para um bom resultado. As condições de campo não apresentam 

as condições de laboratórios ideais. Ao contrário, as condições são muito variáveis, 

tornando muito freqüentes o chamado uso inadequado. 

Dose de Ingestão Diária Aceitável – IDA: Corresponde à quantidade 

ingerida ao longo de uma vida, que não causa malefícios ao organismo. Porém, com a 

evolução dos conhecimentos, e muitos produtos aceitos foram banidos. Projetar para uma 

vida é muito perigoso, pois como se sabe, este índice significa que podemos consumir 

resíduos tóxicos só até certo limite? Ou talvez estejamos admitindo que se não há efeitos 

colaterais em nossos organismos, podemos aceitá-los, sabendo que se pode posteriormente 

descobrir efeitos não conhecidos atualmente? 

Estudo da dieta total de agrotóxicos: é usado em muitos países para 

determinar a quantidade total de um agrotóxico ingerido na dieta pela análise do seu 

consumo alimentar. O questionamento pode seguir a mesma lógica do item anterior. 

Guideline: Índices adotados para testes preliminares de novos produtos, 

constituindo-se uma segurança relativa. 

Depósito e resíduo: O uso de agrotóxicos gera contaminação que se divide 

em depósito e resíduo. Depósito é a quantidade de agrotóxico encontrado na planta logo 
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após a última aplicação que, em geral, é alto, muito acima da tolerância, para combater a 

praga ou doença. É comum, no Brasil, o uso sem obedecer à carência. Os depósitos 

podem-se transformar em resíduos, conforme uma série de variáveis do produto, do meio e 

do cultivo. Os resíduos podem ser divididos em: a) extracuticular ou resíduo de superfície; b) 

cuticular, quando sobre ou na cerosidade da epiderme; c) subcuticular, quando na polpa do 

fruto. A análise destes três tipos de resíduos é denominada de "técnica ABC". Os resíduos 

mais superficiais (A e B), em geral, são mais fáceis de ser retirados dos alimentos, mas 

certas situações tornam difícil ou impossível a sua remoção, devido à relação superfície 

polpa, como é o caso das folhosas e do morango. 

Carência: Corresponde ao intervalo de tempo mínimo entre a última 

aplicação e a colheita. Considerando que é muito difícil haver fiscalização, é comum um 

produtor não obedecer este critério, diante da possibilidade de perdas de produção por 

pragas ou doenças. Nas culturas olerícolas, isto é recorrente. 

2.1. O receituário agronômico 

O receituário agronômico é de uso obrigatório para a comercialização dos 

agrotóxicos. Nele devem constar as prescrições dos produtos a serem utilizados e as 

orientações de uso. Muitas vezes, este instrumento não é usado, ou não o é com a 

finalidade devida, tal como também acontece com a venda de remédios sem prescrição 

médica. Muitas vezes, os estabelecimentos agropecuários só adotam o receituário para 

efeitos de fiscalização. 

Os profissionais competentes nem sempre estão de plantão nos 

estabelecimentos para atender aos produtores rurais e, é muito comum a prescrição por 

pessoas sem habilitação profissional. 

2.2. Principais grupos de produtos e seus efeitos 

Os organoclorados: Um dos primeiros grupos de pesticidas largamente 

utilizados foram os organoclorados, simbolizados pelo DDT, BHC, entre outros, cuja 

estrutura molecular não se degrada e se aloja no tecido adiposo (gorduras) causando efeitos 

carcinogênicos. Os países centrais logo proibiram o seu uso, o mesmo não acontecendo 

com os países da periferia, que continuaram a usá-los por muitas décadas. Mais de 50 anos 

após a sua proibição, os alemães apresentam resíduos desta molécula no corpo, aliás, 

praticamente também toda a humanidade apresenta níveis deste resíduo acima do admitido 

pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 

Evidentemente, os índices de resíduos nas populações do terceiro mundo 

são maiores, uma vez que até recentemente estes produtos eram largamente usados. Até 
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hoje, apesar da sua proibição, pode-se encontrar algum estoque deste produto em 

depósitos de propriedades rurais. 

Os organofosforados: Após os organoclorados surgiu uma nova geração 

de pesticidas sintéticos, os organofosforados, que também são muito tóxicos, mas sem a 

persistência dos organoclorados. É o caso dos resíduos de triclorfon, inseticida de intenso 

uso em alimentos, principalmente em frutas e hortaliças. Logo depois a aplicação, suas 

moléculas começam a transmutar-se, principalmente, por ação do pH, tornando-se três 

vezes mais tóxico que a substância aplicada; tricloroetanol, um álcool que se oxida 

rapidamente transformando-se em ácido; ácido tricloroacético, que é extremamente 

corrosivo e explosivo; dicloroacetaldeido, cloral e clorofórmio, estes três últimos, também, 

mutagênicos e carcinogênicos. O maior impacto toxicológico deste organofosforado é 

causar diminuição na capacidade intelectual e aprendizado nas crianças e depressão nos 

adultos. 

Os carbamatos e ditiocarbamatos: Com a pressão ecológica, surgiram os 

pesticidas carbamatos, sem a toxicidade dos organofosforados, mas com características 

mutagênicas. Outro grupo desenvolvido foi ditiocarbamatos, que formam impurezas 

denominadas ETU (etileno-tiouréia) e PTU (propilem-tiouréia). 

Os piretróides: Por volta dos anos 70, nova geração de pesticidas foi 

concebida, os piretróides, adotando uma propaganda de que o mesmo é muito semelhante 

ao originário do piretro, cuja planta era bastante cultivada, e também usada na agricultura. 

Porém, estes princípios ativos sintéticos não apresentam o mesmo comportamento 

daqueles oriundos da natureza, pois as alterações laboratoriais já não permitem identificá-

los com os princípios da planta. 

2.3. O Caso dos resíduos de glyphosate (usado na soja transgênica) 

É um composto fosforado (N–fosfono-metilglicina) sem ação inseticida. Ele 

é um herbicida não seletivo, pois destrói a quase totalidade das plantas existentes no reino 

vegetal. Devido a esta característica, não se pode aplicar diretamente o glyphosate nos 

cultivos, pois ele mata tudo. Isto faz com que ele seja aplicado diretamente, somente sobre 

as ervas daninhas, sem atingir os cultivos, o que reduz sua utilização e mercado. Os 

resíduos de glyphosate ficam presentes no solo por até três anos, afetando as bactérias 

fixadoras de nitrogênio, matando minhocas e muitas outras formas de vida do solo, podendo 

contaminar os cultivos feitos sobre o mesmo. 

Este produto apresenta em sua composição os resíduos de ácido 

aminometilfosfônico - AMPA, ácido hidroximetilfosfônico - HMPA, ácido metilfosfônico - 

MPA, ácido metilaminometilfosfônico - MAMPA, cujos estudos sobre os seus efeitos 
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toxicológicos e ecotoxicológicos são pequenos. A legislação estabelece, contraditoriamente, 

níveis residuais diferenciados para a soja convencional e para a soja transgênica. 

Outro problema está relacionado à fixação de nitrogênio do ar pela cultura 

de soja que é uma leguminosa e pela sua simbiose com bactérias bradirhizobium. Estas 

bactérias possuem uma proteína sensível que, na presença de glyphosate em alta dose do 

agrotóxico. 

Ainda existem outros problemas relacionados à intervenção no 

metabolismo de fermentação com fungos e bactérias usados no processo de fabricação de 

molho de soja, no queijo de soja "tofu", "missô", "okara", "yuba". Estes microrganismos 

possuem a proteína EPSPS sensível que, na presença do resíduo de glyphosate, altera a 

síntese de aminoácidos aromáticos, para a produção final destes alimentos. Isto também 

pode ocorrer na digestão humana, pela interferência de microorganismos, entre eles o 

bacillus subtilis, que contém a proteína EPSPS. O mesmo vale para a qualidade do vinho, 

iogurte, chucrute, entre outros. 

2.4. O caso do 2,4-D 

É um produto que tem gerado polêmica em uma grande quantidade de 

locais, prejudicando particularmente culturas de pequenos agricultores próximos de onde se 

faz uso deste produto. Sendo um herbicida de baixo custo relativo, é preferencial para várias 

situações, particularmente para o plantio direto na soja. Ocorre que outras culturas 

próximas, em especial frutíferas e hortaliças, têm sido prejudicadas pelo seu uso em 

distâncias de até 1 km da aplicação. 

A aplicação inadequada ou o seu risco natural, caracterizado pela elevada 

volatilidade faz com que o produto em muitas situações, seja facilmente transportado pelas 

ondas de calor ou vento e posteriormente, atinja as culturas vizinhas. Os prejuízos variam 

de pequenas perdas até a morte completa das plantas de ciclo anual ou perene. 

Temos constatado, na prática, grande sensibilidade para as culturas de 

uva, mamão, maracujá, palmeiras, tomate, quiabo, olerícolas folhosas. Não raro, também 

ocorrem contaminações de minas de abastecimento de água. Não sem motivos, alguns 

municípios têm feito legislações locais proibindo o uso deste produto em suas áreas de 

competência. É o caso, por exemplo, do município de Marialva, que se destaca pela na 

produção nacional de uva por pequenos agricultores. 

A maioria destes casos de fitotoxicidade não tem o destaque ou a 

comprovação confirmada, seja pela falta de proteção ao produtor, pela dificuldade de 

análise laboratorial ou por que a análise deve ser realizada separadamente, sob risco de 

não mais ser possível a sua comprovação, apresentando altos custos para o pequeno 
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agricultor. Alem disso, existe a dificuldade de diferenciar os sintomas em relação a doenças 

ou deficiências das plantas. 

3. DISTÚRBIOS ECOLÓGICOS: DESEQUILÍBRIOS ORIGINADOS DA MATRIZ 
TECNOLÓGICA 

A lógica da intervenção agressiva nos ciclos biológicos naturais esgota sua 

capacidade produtiva interna, gerando a necessidade de reposição de energia e insumos 

externos. Isso alimenta a acumulação da indústria a montante da agricultura, que 

retroalimenta a agricultura com inovações tecnológicas. A produção biológica altamente 

domesticada desvincula-se cada vez mais do seu ambiente natural e se vê dominada pela 

intervenção antrópica através do fornecimento de energia livre, tecnologia cuja matriz é o 

petróleo. 

Os insumos e energias externas desequilibram o meio natural, expresso na 

degradação ambiental, esgotamento dos recursos naturais, perda da biodiversidade entre 

outras. Assim, os constantes aparecimentos e surtos de novas pragas, bem como doenças 

animais e vegetais, são sintomas dos desequilíbrios. 

Para poder continuar produzindo, o produtor deve recorrer aos insumos e 

energias externos fornecidas pelas indústrias. Este ciclo reproduz a concentração do capital, 

torna o produtor dependente e gera impacto ambiental. 

A denominação de pragas ou insetos daninhos carrega uma concepção 

que aparenta que estas espécies são as responsáveis pelos prejuízos econômicos, pela 

escassez e pelas frustrações de safras. No ambiente natural, a evolução atua no sentido de 

prover as plantas de mecanismos de defesa. Se os insetos causam prejuízos, é devido 

principalmente à ação antrópica, resultante não raro de uma série de erros de exploração 

agrícola e de impactos contra o ambiente natural. 

As monoculturas, a falta de rotação de culturas e de manejos sustentável 

induz ao aumento populacional de determinadas espécies levando-as a se tornarem pragas. 

A falta de rotação de culturas, além de propiciar à praga uma fonte segura de alimento, 

estimula o uso dos herbicidas que concorrem para o aparecimento de novas pragas. 

Nas monoculturas, o fenômeno é a seleção das espécies fitófagas, que 

gerarão surtos de espécies especializadas, que aumentam pela facilidade de encontrar os 

alimentos. Os insetos acham seus alimentos mais pela repulsão das plantas-não-alimentos 

do que pela atração das plantas hospedeiras. (THORSTEINSON apud CARVALHO, 1986). 

As variedades melhoradas também favorecem o surgimento de novas pragas e doenças, 

pois o seu desenvolvimento visa determinadas características, como a produtividade, 

arquitetura, entre outras, podendo diminuir a sua resistência e defesa. 
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A fertilização com adubos inorgânicos solúveis em água provoca 

geralmente incremento de pragas devido à maior pressão osmótica da seiva e ao teor 

elevado de nitrogênio e de outros elementos não metabolizados, que permanecem livres na 

seiva, enquanto que plantas metabolicamente mais ativas, fertilizadas com húmus 

influenciam a síntese protéica tornando a planta menos susceptível a pragas e doenças. 

3.1. Impactos dos agrotóxicos 

Os impactos dos agrotóxicos são de várias ordens e grandezas, e permeia 

os campos econômico, social e ambiental, relegados a segundo plano em meados do século 

passado, diante dos efeitos positivos na garantia da produção agrícola. 

Com a aplicação dos agrotóxicos, há uma grande contaminação do solo, 

do ar e dos corpos de água via erosão agrícola ou lixiviação. Assim, a contaminação da vida 

do solo, do ar e da água é inevitável. Muitos resíduos destes produtos entram na dieta 

alimentar humana, seja diretamente nos alimentos que sofreram a aplicação dos agrotóxicos 

ou via cadeia alimentar onde, em geral, há a cada nível da cadeia, um aumento na 

concentração destes produtos. 

Um dos caminhos percorridos pelos resíduos entra no ecossistema 

aquático, contaminando as algas, que contaminarão outras pequenas espécies que se 

alimentam dos zooplânctons, que servirão de alimento para os peixes, seguido pelos 

pássaros, homens, etc. 

No caso do cultivo em estufas, a proteção contra a luz solar, vento e 

precipitação impedem uma retirada maior de resíduos que no cultivo em campo livre, 

embora haja a possibilidade de decomposição mais de certos fosforados e piretróides 

devido ao calor e maior teor de gás carbônico. Os agrotóxicos interagem com as estruturas 

e metabolismo das plantas, quebrando o equilíbrio entre plantas, insetos e bactérias. É 

comum o depoimento de agricultores de que quanto mais agrotóxico se usa, mais pragas e 

doenças aparecem e outros problemas acabam aparecendo. Alguns destes casos são 

mencionados em literaturas formando e indicando esta constatação dos agricultores, e não 

raro são relatados na vivência de campo, como ilustraremos a seguir: 

O uso do DDT ou o carbaryl em videiras: Cita-se que estes produtos 

provocam nas videiras o aumento no número de ácaros vermelhos e amarelos. 

O maneb em tomateiros: O uso deste produto para combate de míldios 

(fungos) traz como conseqüência o aumento nos ataques de bactérias que causam podridão 

dos frutos. 
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O uso do parathion em laranjeiras: Usado para combater cochonilhas tem 

apresentado como resultado o aumento no ataque por ácaros. 

Os inseticidas também podem favorecer o aparecimento de insetos 

indesejáveis, através do desenvolvimento da resistência das pragas aos pesticidas, ao 

fenômeno da rápida ressurgência e explosão populacional das pragas. O uso dos biocidas 

pode provocar a eliminação de espécies úteis, como abelhas, e outros polinizadores. 

4. OS AGROTÓXICOS NO BRASIL E NO PARANÁ 

O uso de agrotóxicos no Brasil se disseminou amplamente e tem se 

constituído em um extraordinário mercado, sendo um dos maiores mercados mundiais. Em 

1999, segundo a Associação Nacional de Defensivos – ANDEF, os agricultores brasileiros 

desembolsaram 2,3 bilhões de dólares na compra de agrotóxicos. Ainda segundo a ANDEF, 

as culturas em que mais se aplica agrotóxicos são as de soja, milho, arroz, algodão, feijão, 

café, citrus e hortaliças, entre outras. 

O Paraná é um dos estados da federação de maior consumo de 

agrotóxicos. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB, em 

1999 foram comercializadas 42.5 mil toneladas de agrotóxicos, enquanto que no ano de 

1996 o consumo era de 19 mil toneladas. A distribuição do consumo fica em 62% para os 

herbicidas, 19% para os inseticidas, 17% para os inseticidas e 2% para outros produtos. No 

ano de 1999, a região de Campo Mourão foi a que apresentou o maior consumo, seguido 

por Cascavel e outras regiões produtoras. 

Diversas são as manifestações perversas à saúde humana. No Brasil, 

muitos casos de produtos mutagênicos, carcinogênicos e teratogênicos (capacidade de 

produzir deformações no feto) são usados em grande quantidade. O Sistema Nacional de 

Informações Tóxico-Farmacológicas – SINTOX, da fundação Oswaldo Cruz registra em 

média 7 mil intoxicações humanas por ano devido aos agrotóxicos, mas a OMS e o 

Ministério da Saúde -MS estimam que mais de 300 mil pessoas se intoxiquem anualmente, 

das quais, 5 mil pessoas podem ir a óbito, dependendo do grau da intoxicação. 

Segundo a médica Marlene Entres do Centro de Informações 

Toxicológicas da Secretaria da Saúde do Paraná, os organofosforados, responsáveis por 

37% dos casos de intoxicações por agrotóxicos no Paraná e os carbamatos, provocam 

vômitos, diarréia, sudorese e lacrimejamento. E, em casos graves, ocorre secreção nos 

brônquios, que pode levar à morte por insuficiência respiratória. 

Segundo a médica, houve casos de morte de crianças que rolaram em 

gramado após aplicação de agrotóxico. Ainda, segundo a médica, não é raro o uso indevido 
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dos organofosforados na cabeça de crianças para combater piolhos, podendo causar 

paralisia irreversível. 

Segundo a profissional, os piretróides podem provocar a 

hipersensibilidade, com reações que variam desde espirros até bronco-espamos e mortes 

por choque anafilático, convulsão, paralisia, cefaléia e tontura. 

A cultura do fumo é uma das que mais utilizam agrotóxicos e têm causado 

muitos casos de intoxicações, sérios problemas de saúde, inclusive de crianças. 

Particularmente na horticultura, se verifica um grande exagero no uso dos 

agrotóxicos segundo a Organização das Nações Unidas – ONU para a Agricultura e 

Alimentação - AA. Levantamentos realizados no estado do Paraná têm constatado altos 

índices de resíduos de agrotóxicos em vários produtos hortícolas, como na batatinha, maçã, 

goiaba, entre outras culturas. 

Em algumas culturas as aplicações de agrotóxicos são muito numerosas, 

como ilustramos a seguir: 

Tabela 1 – Número de aplicações por culturas 

Cultura Número de aplicações 

Goiaba 65 

Morango 45 

Figo 38 

Tomate 36 

Batatinha 30 

Pêssego 28 

Fonte: Darolt, 2002 

Em recente pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Saúde e da 

Universidade Federal do Paraná - UFPR indicam que na região metropolitana de Curitiba, 

de cada dez produtos hortigranjeiros comercializados ou produzidos, pelo menos dois 

apresentam resíduos de agrotóxicos, e que o índice de resíduos nestes alimentos variou de 

22% a 29% entre 1987 e 1999. 

CONCLUSÃO 

  A região norte do Estado do Paraná, incluindo a região de Londrina, desponta 

no cenário agrícola como uma das mais importantes regiões produtivas do Estado, esse 

crescimento ao longo dos anos, trouxe transformações e impactos ambientais significativos 

à sociedade e ao meio ambiente. 
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  Diante desse quadro pesquisas vem mostrar a mudança de postura e os 

atuais benefícios para o homem e recursos naturais quanto ao processo de reciclagem das 

embalagens vazias de agrotóxicos, haja vista, que há pouco tempo atrás, esses materiais 

não tinham tratamento adequado, colocando em risco a saúde e o meio ambiente. 

  A posição ocupada pelo Paraná, dentre as outras unidades da federação, 

demonstra o empenho e a preocupação da sociedade com a questão da reciclagem destes 

materiais potencialmente poluidores, cada qual cumprindo com o seu papel, contribuindo de 

forma positiva para a preservação dos mananciais, cursos dágua e saúde humana em 

nossa região. 

  Através das leituras realizadas, da conversa com algumas pessoas, para as 

quais, estão empenhados em cumprir com os aspectos legais, não somente por questões de 

sanções previstas em Lei, mas porque isso assegurará de alguma forma a preservação do 

meio ambiente, como conseqüência de sua família e sucessores. 

  Também foi verificada a vantagem da reciclagem dos materiais 

potencialmente poluidora, medimos o interesse real em cumprir com a legislação, 

conseguimos entender melhor a questão da tríplice lavagem, bem como a relação social, 

econômica e ambiental que envolve esta questão. 

  Através destas leituras, também foi verificado que a reciclagem está ligada a 

uma questão de ordem social, pois gera empregos em toda a cidade, desde o recolhimento 

e acondicionamento dos materiais até a venda dos materiais, fruto do processo. 

  Marcando a presença das grandes indústrias pela forma como subsidiam e 

absorvem parte dos custos, bem como seus distribuidores, já que uma das características 

deste mercado é marcada pela elevada competitividade. 

  Uma questão ambiental, onde vemos a manutenção das reservas ambientais 

não-renováveis, o desenvolvimento das pessoas através de treinamentos em educação 

ambiental, práticas corretas e seguras de aplicação e armazenagem das embalagens, 

resultando na preservação do meio ambiente. 

  Embora exista esta tendência, entendemos a necessidade de pesquisar este 

assunto a fim de avaliar quais são as vantagens da reciclagem de embalagens de 

agrotóxicos e quais os ganhos para o meio ambiente em nossa região, já que as 

embalagens biodegradáveis estão longe de serem implementadas de forma efetiva. 
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