
Benchmarking brasileiro
Coleta de embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil é referência mundial

palestra do presidente do inpEV (Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias), João César Rando, foi iniciada com
um breve histórico sobre como, no início da
década de 90, um projeto prático contribuiu

para a construção de uma legislação - que divide a responsa-
bilidade entre todos os elos da cadeia - para os resíduos pós-
consumo de embalagens de agrotóxicos. No início da década
de 2000 uma lei especificou quais atribuições seriam do
agricultor, do canal de distribuição, da indústria e do poder
público. Nesse contexto nasceu o inpEV, que, nas palavras
de João César Rando, é um instituto "que visa representar o
fabricante dentro das responsabilidades que a lei estabelece".
Paralelamente, a lei foi vista como uma oportunidade para
ser desenvolvido um sistema que fosse referência na questão.
Além de garantir a correta destinação das embalagens vazias,
a entidade sem fins lucrativos estimula a educação e cons-
ciência de proteção ambiental e apoia o desenvolvimento
tecnológico dos invólucros do setor.

Prosseguindo com a apresentação, o executivo apontou
que a cadeia está unida e divulgou que seus associados
são responsáveis pelo recolhimento de 95% do volume de
embalagens comercializadas. Desde 2002, quando o instituto
começou a operar, já foram investidos no
sistema cerca de R$ 265 milhões.

As responsabilidades e os custos são
compartilhados, de modo que, atender à
legislação faz parte do custo do negócio.
O inpEV investe cerca de 0,3% do fatura-
mento para que o sistema de recolhimento
de embalagens vazias funcione. Dos cus-
tos do processo, aproximadamente 75%
são cobertos pelos fabricantes, 15% pelas
cooperativas e distribuidores e 10% pelos
agricultores, que lavam e devolvem as
embalagens.

A infra-estrutura para o funcionamento
do sistema conta com cerca de 375 unida-
des de recebimento, distribuídas em todos
os estados do país. Outra frente de atuação
é o apoio à formação de associações de
revendedores são mais de 2500 revendedores, cooperativas
e distribuidores. Dessa forma, foi possível estabelecer entre

os integrantes da cadeia um objetivo comum: fazer a gestão
ambiental das embalagens.

Abordando a responsabilidade do fabricante, João César
Rando explicou a logística reversa, a rotei-
rização do caminhão para que o mesmo
veículo que leva o produto cheio passe, em
seu trajeto de volta, nos postos de coleta
e traga as embalagens vazias já compac-
tadas. No processo o agricultor devolve
as embalagens limpas em um posto ou
central de recebimento. Posteriormente, as
embalagens são recolhidas e seguem para
incineração ou reciclagem.

A exposição de um gráfico mostrou a
evolução do volume de embalagens que che-
garam ao destino final (reciclagem ou incine-
ração) entre 2002 e 2006, e percebeu-se que
houve um crescimento. São coletados 95%
do volume de embalagens primárias (que
entram em contato direto com o produto) e
80% do volume total (que inclui os invólu-

cros secundários). O controle do sistema é feito através de um
acompanhamento mensal nas unidades ou estados.



Além do desafio de retirar o material, há a questão do
destino deles. O palestrante explicou que, no começo, havia
uma recicladora pequena, mas, em virtude do aumento do
volume do trabalho, foram efetivadas parcerias que origi-
naram uma rede de recicladoras para manter o sistema em
funcionamento. Rando ressaltou que todo o processo é ras-
treado, de modo que o inpEV acompanha
a embalagem desde a sua origem até o
destino final. Durante o processo é fun-
damental que haja a colaboração de todos
os elos da cadeia, por isso as embalagens
também são utilizadas como ferramenta de
divulgação do projeto, carregando um selo
com a inscrição "Lave-me e devolva-me".
A partir da reciclagem desses invólucros
podem ser feitos diversos materiais, como
artigos voltados para a construção civil,
sacos para lixo hospitalar, cruzetas para
postes, entre outros. No futuro o instituto
espera transformar o material reciclado em
embalagens para a indústria, experiência já
feita com as tampas.

O presidente do inpEV abordou a edu-
cação, fundamental para a conscientiza-
ção dos agricultores a respeito da importância da gestão
dos resíduos. Durante três anos o inpEV desenvolveu uma
campanha com um personagem, Olímpio, para transmitir
mensagens claras e simples aos agricultores. De acordo com
pesquisas feitas pelo instituto, mais de 90% dos agricultores
fazem a lavagem no momento correto e 95% devolvem as
embalagens, conhecem a lei e a avaliam como positiva. "É
claro que o fator lei é um ponto que ajuda bastante, mas não
é o determinante. Temos muitas leis no país que funcionam de
acordo com o nível de esforço que se faz para que funciona-
rem. Acredito que a lei é um ponto importante, mas eu citaria
também outros condicionadores, como o comprometimento
da cadeia. Se ela não quisesse fazer acredito que seria difícil
implantar o projeto."

Um outro programa de educação criado foi o "Dia Nacio-
nal do Campo Limpo", no qual a comunidade local visita as
unidades de recebimento. O programa está evoluindo para
uma "Semana Nacional" e abrangendo também as escolas,
com a visita de crianças às unidades.

O palestrante encerrou a questão educacional e retomou
o assunto do benchmark, mostrando como
funcionam as iniciativas internacionais.
Nos Estados Unidos há um programa que
não está muito estruturado, mas recebe
as embalagens vazias. No Canadá há um
espaço para o depósito das embalagens,
mas não há inspeção e só determinados
tipos de embalagens são recolhidos. João
César Rando apresentou números que com-
provam que o Brasil recolhe mais emba-
lagens usadas que todo o resto do mundo
junto. A eficiência do sistema brasileiro
foi mostrada também na questão de custos,
onde se percebe que o projeto é o que tem
os menores custos quando comparado às
alternativas mundiais.

Abordando especificamente a sustenta-
bilidade, o presidente do Instituto Nacional

de Processamento de Embalagens Vazias falou sobre um
estudo profundo, um balanço da eco-eficiência que resultou,
segundo dados de 2006, em efeitos positivos no eixo do
impacto ambiental. Bons resultados também foram regis-
trados no eixo do impacto de custo. Uma análise do estudo
apontou que, em 2006, o trabalho do sistema contribuiu
consideravelmente na redução das emissões de carbono. O
balanço social, que também faz parte 'da sustentabilidade,
estava em andamento e, por essa razão, não foi citado.
"Queremos ter um sistema auto-sustentável em todas as suas
fases", assinalou o palestrante. João César Rando finalizou a
apresentação dizendo que o inpEV busca a sustentabilidade
completa do sistema e pretende produzir novas embalagens
para a indústria a partir de material reciclado.
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