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RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi verificar a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos no Estado do Amapá/AP. Sendo que nos 
últimos anos o Estado do Amapá teve uma ampliação na produção agrícola e o uso de agrotóxicos tornou-se frequente, com isso, um enorme 
volume de embalagens vazias de defensivos agrícolas começou a acumular-se nas propriedades rurais e criar problemas quanto a sua adequada 
disposição. Para a elaboração desta pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo explicativa, com aplicação de questionário 
semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, tendo como alvo o órgão responsável pela fiscalização dos empreendimentos e agricultores 
que utilizam defensivos agrícolas, o IMAP, nos principais revendedores de defensivos agrícolas no Estado do Amapá e agricultores que utilizam 
diretamente esses defensivos. A observação in loco se fez importante para observar e contextualizar o objeto de estudo.  A construção do 
referencial teórico teve como base a pesquisa bibliografia na doutrina ambiental que visa tutelar o meio ambiente em suas formas natural e 
artificial e legislação pátria atinente ao tema. Como também, dada à gravidade do problema, se fez necessário utilizar como metodologia a 
pesquisa por meio de analise documental, produzida pela Promotoria do Meio Ambiente/AP e na legislação ambiental vigente por meio das leis 
nº 7.802/1989, posteriormente modificada pela lei nº 9.974/2000 e também o decreto nº 4.074/2002 do Governo Federal. Nesta área de venda 
de defensivos agrícolas e fiscalização por meio dos órgãos responsáveis pela gestão do meio ambiente, os dados são bastante restritos, o que 
reflete a carência de um sistema eficaz de divulgação de informações concretas, pois se faz necessário saber: Qual é a destinação final das 
embalagens vazias de agrotóxicos no Estado do Amapá/AP? A pesquisa foi norteada a partir da hipótese de que o descarte não adequado das 
embalagens de defensivos agrícolas pode interferir no meio ambiente e na saúde dos seres humanos. Vale ressalta que com a análise do Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC) nº 011/2014, firmada entre a promotoria do meio ambiente e a associação de revendedores de defensivos agrícolas 
da região, foi possível concluir que no Estado do Amapá/AP a legislação não vem sendo cumprida, no que diz respeito à destinação final das 
embalagens vazias de agrotóxicos. Fato que vem ocasionando a poluição do meio ambiente. O Estado do Amapá é o único Estado do país que não 
dispõe de um local adequado, conforme prevê a legislação, para o devido recolhimento das embalagens vazias dos defensivos agrícolas. O 
Ministério Público do Estado do Amapá, através do referido Termo de Ajuste de Conduta, que envolveu os revendedores dos produtos, os 
consumidores através das Associações representativas de agricultores, estabelecimentos comerciais de produtos agrotóxicos e os órgãos da 
administração pública de fiscalização e controle, para ajustarem suas condutas visando soluções para esse problema. Sendo que a legislação 
propõe que os usuários de agrotóxicos deverão efetuar a devolução das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em que foram 
adquiridos, ou aos órgãos ambientais competentes. Atendendo ao preceito da logística reversa, como dispõe a lei 12.305/2010, que trata dos 
resíduos sólidos. Pois tais embalagens permanecerão guardadas nesses estabelecimentos até que as empresas detentoras do registro façam o 
recolhimento delas, ficando responsável pela sua destinação final.  Verificou-se que destinação correta das embalagens vazias é fundamental para 
minimização dos impactos ambientais que podem ocorrer pela disposição inadequada dessas embalagens, que devem ser fiscalizadas 
rotineiramente e em caráter permanente, com rigor a fim de garantir a aplicação e eficácia da norma ambiental. E cumprimento do preceito 
constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225 da Constituição Federal de 1988.
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