


INSTITUTO NACIONAL 

DE PROCESSAMENTO 

DE EMBALAGENS VAZIAS 

• Criado em dezembro de 2001 

• Entidade sem fins lucrativos 

• Sede em São Paulo 

• Promove a correta destinação das 

embalagens vazias de defensivos 

agrícolas em todo território nacional

LEI 9.974/00



FABRICANTES PRODUTORES RURAIS

SEGMENTOS 

DO AGRONEGÓCIO

ASSOCIADAS

9 entidades

+ de100 empresas fabricantes

DISTRIBUIDORES 

E COOPERATIVAS



FUNDAMENTOS DO 

SISTEMA CAMPO LIMPO

INTEGRAÇÃO EDUCAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO

GESTÃO DE 

PROCESSOS E 

INFORMAÇÃOResponsabilidades

compartilhadas entre

todos os elos desde o

início do Sistema

LEGISLAÇÃO

Agricultor

Canais de distribuição

Indústrias fabricantes

Poder público



O SISTEMA

+ de 100

empresas

INDÚSTRIA

FABRICANTE

267 

associações

COOPERATIVAS

REVENDAS/

DISTRIBUIDORES

1,8 milhões

de propriedades 

agrícolas*

AGRICULTORES

+400 unidades 

de recebimentos

RECEBIMENTO 

ITINERANTE

CENTRAIS

POSTOS

TRANSPORTE REALIZADO 

PELO inpEV

Transporte realizado 

pelo inpEV

3 INCINERADORES

11 RECICLADORAS

* Fonte: IBGE (censo agropecuário 2017)



RECEBIMENTO DE SOBRAS 

DE AGROTÓXICOS PÓS-CONSUMO 

REGULARMENTE FABRICADOS 

E COMERCIALIZADOS

ATENDIMENTO À PNRS E CONAMA 465/14

108 CENTRAIS E 29 POSTOS RECEBENDO 

SOBRAS PÓS-CONSUMO [DEZ/2018]

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES FIXAS 

INICIADO EM 2015



FLUXO 

DO SISTEMA 

CAMPO LIMPO

1

2

3

4

5

6
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6a

ECOPLÁSTICA 

PRODUTO PRONTO 

PARA COMERCIALIZAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

TRÍPLICE 

LAVAGEM

DEVOLUÇÃO

DESTINAÇÃO 

AMBIENTALMENTE 

CORRETA

INCINERAÇÃO

RECICLAGEM

PROCESSAMENTO DAS 

EMBALAGENS



EDUCAÇÃO E

CONSCIENTIZAÇÃO

INVESTIMENTOS CONTÍNUOS 

COM FOCO NOS AGRICULTORES 

E NAS FUTURAS GERAÇÕES



DIA NACIONAL 

DO CAMPO LIMPO

Celebrado dia 18 de agosto, 

o DNCL integra todos os 

públicos estratégicos do 

Sistema Campo Limpo

Envolve comunidades do 

entorno das unidades de 

recebimento, promovendo 

reflexão sobre a conservação 

do meio ambiente através da 

realização de atividades 

socioeducativas 



Aborda temas relacionados ao meio 

ambiente e conceitos da PNRS, 

complementando conteúdos curriculares

Parceria com escolas do Ensino 

Fundamental e profissionais do ensino

2018: 2.462 escolas e 231 mil alunos

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL CAMPO LIMPO



ENSINO À 

DISTÂNCIA

O Curso Destinação 

Final de Embalagens 

Vazias de Defensivos 

Agrícolas, oferece 

informações sobre 

todas as fases do 

processo

Online e gratuito, 

possui certificado de 

participação



RESULTADOS



2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014 2016

3.768

13.933

19.634

24.415

31.266

37.379

42.646 44.528

(TONELADAS)

TOTAL DE EMBALAGENS 

VAZIAS DESTINADAS 

+de

NÚMERO TOTAL

DESTINADO

DE 2002 A 2018

500mil

2018

44.261



EMBALAGENS 

RETIRADAS DO

MEIO AMBIENTE

80%
Embalagens (metálicas,

papelão e tampas) 

94%
Embalagens

plásticas

primárias



CUSTEIO 

DAS ATIVIDADES 

DO SISTEMA

MAIS DE 

R$ 1,2 BILHÃO 

INVESTIDOS EM 18 ANOS

AGRICULTORES

4%

85%

FABRICANTES

11%

CANAIS 

DE DISTRIBUIÇÃO



EMISSÃO

DE CO2

688 mil toneladas de 

CO
2
eq que não foram 

emitidas ou 

1,6 milhão de barris 

de petróleo 

não extraídos ou 

4 milhões de árvores 

plantadas 

REDUÇÃO

DE RESÍDUOS

o equivalente ao gerado 

por uma cidade de 

500 mil habitantes 

em 12 anos 

RECURSOS

NATURAIS

Extração 

20 vezes 

menor

ECONOMIA 

DE ENERGIA

Suficiente para 

abastecer 

4 milhões 

de casas 

durante um ano

Fonte: Fundação Espaço Eco

ECOEFICIÊNCIA DO

SISTEMA CAMPO LIMPO

(2002 A 2018)



• Artefatos para construção civil, 

como dutos corrugados e tubos 

para esgoto

• Artefatos para indústria 

automotiva e de transportes, 

como caixa para bateria, 

dormentes ferroviários e postes 

de sinalização

• Artefatos para a indústria 

energética, como cruzetas        

para postes

• Moldes em papelão para   

proteção industrial e de móveis

ARTEFATOS RECICLADOS

Saiba no que os materiais destinados pelo 

Sistema Campo Limpo se transformam:

NOVAS EMBALAGENS E TAMPAS 

PARA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, 

A ECOPLÁSTICA TRIEX E A ECOCAP



CAMPO LIMPO 

RECICLAGEM E 

TRANSFORMAÇÃO 

DE PLÁSTICOS 

Inaugurada em 2008, a fábrica fecha 

o ciclo de vida das embalagens 

vazias pós-consumo dentro do 

próprio setor de defensivos agrícolas 

e contribui para autossuficiência do 

Sistema Campo Limpo



• A operacionalização do Sistema Campo Limpo enfrenta desafios na 

harmonização da legislação, nos impactos fiscais e tributários 

decorrentes das atividades realizadas, no enfrentamento da burocracia 

de processos complexos e não uniformes, além das dificuldades 

logísticas inerentes a um país de dimensões continentais.

DESAFIOS

do SISTEMA CAMPO LIMPO



IMPACTOS FISCAIS

e TRIBUTÁRIOS

• A Lei Federal n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), previu mecanismos 

de fomento para a estruturação e manutenção de sistemas de logística reversa, entre eles a 

edição de normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios 

para os setores aplicáveis. A despeito da previsão legal, fato é que o Sistema Campo Limpo 

não conta com praticamente nenhum incentivo fiscal ou subsídio para sua atuação.

• O ICMS como fator concorrencial no setor de embalagens plásticas

Devido à falta de incentivos fiscais, no estado de São Paulo, por exemplo, uma indústria de 

embalagens plásticas que utilize resina (embalagem) reciclada como matéria-prima recolhe MAIS 

ICMS do que uma indústria que produz embalagens com resina virgem (sem a utilização de resina 

reciclada)

A DESONERAÇÃO DAS CADEIAS DE MATERIAIS RECICLADOS PÓS-CONSUMO É 

FUNDAMENTAL PARA A SUA COMPETITIVIDADE



LEGISLAÇÃO

• Novos PLs (principalmente estaduais) muitas vezes apresentam demandas cujo 

atendimento comprometeria a atuação e os resultados do SCL, em função de falta de 

compreensão mais detalhada do funcionamento do Sistema. Nesse sentido, há um 

grande esforço de acompanhamento e atuação junto aos proponentes desse PLs

(atualmente 40 Projetos de Lei estão sendo acompanhados)

• Há muitas oportunidades de harmonização da legislação. No entanto, a alteração da 

legislação e de normas são processos trabalhosos e lentos. Por exemplo, a 

alteração da Resolução CONAMA 334/03, para permitir que as unidades de recebimento 

pudessem receber sobras pós-consumo de defensivos que permaneciam em poder dos 

agricultores, levou dois anos até ser substituída pela Resolução CONAMA 465/14. 

• Falta harmonização de entendimentos e ações entre os órgãos públicos e o Ministério 

Público.



BUROCRACIA

e CUSTOS

• Os processos de licenciamento, assim como as licenças de transporte, são 

complexos, longos (podem levar de 18 a 24 meses) e custosos; não há 

uniformidade – há estados que repassam o licenciamento para os municípios, que por 

sua vez dizem que o processo é do estado - , impossibilitando a padronização das 

atividades e ganhos de eficiência

• É preciso desburocratizar (simplificar) as operações de retorno e destinação 

final, sobretudo quanto à necessidade de emissão de nota fiscal pelo agricultor que 

devolve as embalagens, transporte e licenciamento ambiental  

• Ações de fiscalização pelo poder público precisam ser fortalecidas e mais efetivas



LOGÍSTICA 

e INFRAESTRUTURA

Impactos da Política Nacional de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário 

no Sistema de Destinação de Embalagens Vazias de Agrotóxicos

• A Lei Federal n. 13.703/2018 (“Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas”), 

estabeleceu valores mínimos para os fretes terrestres praticados no país, impactando diretamente o 

transporte de embalagens vazias de agrotóxicos realizado pelo inpEV. 

• O transporte das embalagens vazias das unidades de recebimento até o destino final é feito por meio de 

frete de retorno, (veículos que transportam produtos agrotóxicos - embalagens cheias - retornam 

transportando as embalagens vazias para os respectivos destinos finais). Sem esse arranjo logístico os 

veículos retornariam vazios, criando uma ineficiência econômica e ambiental do processo de transporte.

• Com a Lei n. 13.703/2018, o frete de retorno passou a ser praticado por um preço mínimo 

completamente além dos preços de mercado, penalizando diretamente o inpEV em sua atuação.



Obrigada!
mhelena.calado@inpev.org.br
(11) 3069-4415

mailto:mhelena.calado@inpev.org.br

