
 

 

 

 

LICELIO MATEUS FRASSATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO DE AGROTÓXICO NO PARANÁ, IMPORTÂNCIA 
E ETAPAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 
2017 



 

 
Londrina 

2017 

LICELIO MATEUS FRASSATE 

 

 

 

 

 

 

COMERCIO DE AGROTÓXICO NO PARANÁ, IMPORTÂNCIA 
E ETAPAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICELIO MATEUS FRASSATE 

 

 
 

COMERCIO DE AGROTÓXICO NO PARANÁ, IMPORTÂNCIA E 
ETAPAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Faculdade Pitágoras, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Engenharia Ambiental. 

Orientador: Cristiane Silveira 

 

 

 



 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Faculdade Pitágoras de Londrina, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
graduado em  Engenharia Ambiental. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(ª). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Londrina,  04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a 

Deus, meus pais LicelioFrassate e Marcia 

Reis Mateus Frassate e minha irmã 

Giovana Mateus Frassate 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, Licelio e Márcia, e minha irmã Giovana que sempre 

me apoiaram e me deram suporte para chegar até a conclusão desse curso.  

A toda a minha família que esteve presente em meu crescimento e 

aprendizagem, sempre acreditando na minha conquista.  

A minha namorada Ludmila, por sempre me incentivar, apoiar e 

estar ao meu lado.  

  



 

 

Frassate, Licelio Mateus. Comércio de agrotóxicos no Paraná, importância e 
etapas do licenciamento ambiental. 2017. 30 folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Engenharia Ambiental – Faculdade Pitágoras, Londrina, 
2017. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo busca descrever a importância, bem como as etapas do 
Licenciamento Ambiental no Estado do Paraná para o comércio de agrotóxicos. O 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP é responsável por fiscalizar e conceder as 
licenças prévia, de instalação e de operação, atestando assim a estrutura do 
empreendimento para armazenar produtos químicos e perigosos, como os 
defensivos agrícolas. Posteriormente, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 
irá emitir o certificado para o comércio de agrotóxicos, para somente então a pessoa 
física ou jurídica iniciar suas atividades. A ADAPAR ainda tem a função de fiscalizar 
todas as vendas, receituários agronômicos e a utilização dos produtos pelos clientes. 
O Estado do Paraná possui uma legislação que abrange toda a cadeia produtiva 
sobre agrotóxicos e órgãos ambientais muito competentes, porém a carência de 
funcionários e técnicos afeta a eficácia das fiscalizações nos empreendimentos do 
estado. 
 

Palavras-chave: Agrotóxicos;Licenciamento Ambiental;Comércio. 
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ABSTRACT 

The present study seeks to describe the importance, as well as the stages of the 
Environmental Licensing in the State of Paraná for the trade of agrotoxic. The 
Environmental Institute of Paraná - IAP is responsible for supervising and granting 
the previous licenses, installation and operation, thus attesting the structure of the 
enterprise to store chemical and hazardous products, such as agricultural pesticides. 
Subsequently, the Agricultural Defense Agency of Paraná will issue the certificate for 
the trade of agrochemicals, only then the individual or legal entity to start its activities. 
ADAPAR also has the function of supervising all sales, agronomic prescriptions and 
the use of products by customers. The State of Paraná has legislation that covers the 
entire production chain on pesticides and very competent environmental agencies, 
but the shortage of employees and technicians affects the effectiveness of 
inspections in state enterprises. 
 
 
Key-words: Agrotoxic;Environmental licensing;trade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio no Estado do Paraná teve seu início na década de 70 e desde 

então não parou de evoluir. Atualmente é uma das principais atividades econômicas 

do Estado e vem aumentando a cada ano. Em 2016 o Paraná foi o segundo maior 

produtor de cereais, leguminosas e oleaginosas do país com mais de 35 milhões de 

toneladas, ficando atrás apenas do Estado do Mato Grosso, com uma produção de 

quase 45 milhões de toneladas, segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

Com o aumento de produção, eleva também a utilização de insumos 

agrícolas, como fertilizantes, adubos e os defensivos agrícolas.O uso inadequado 

dos agrotóxicos pode causar prejuízos à saúde pública, ao solo, corpos hídricos, 

fauna e flora. Pelo fato de serem caracterizados como produtos químicos, estes 

devem receber uma atenção especial para sua armazenagem, comércio e aplicação. 

Segundo a Resolução do CONAMA nº 237, de 1997, a atividade de depósito 

e venda desses produtos é classificada como potencialmente poluidora, portanto 

estes empreendimentos estão sujeitos ao licenciamento ambiental perante aos 

órgãos ambientais competentes. 

O comércio de agrotóxicos, por se tratar de uma atividade potencialmente 

poluidora, é obrigado a passar por um processo de licenciamento e fiscalização 

perante aos órgãos ambientais do Estado do Paraná para operar em conformidade 

com a legislação. Qual é a importância desse licenciamento e como deve ser 

realizado? 

O presente estudo busca descrever a importância, bem como as etapas do 

Licenciamento Ambiental no Estado do Paraná para o comércio de agrotóxicos. O 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado 

do Paraná - ADAPAR são os órgãos estatuais responsáveis por licenciar e fiscalizar 

o armazenamento, comércio, transporte e a utilização e correta dos defensivos 

agrícolas.  

Além dos órgãos estaduais, as prefeituras municipais podem elaborar leis, 

desde que respeitando a hierarquia das legislações, para o licenciamento e 

fiscalização destas atividades, em conjunto com os departamentos de Meio 
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Ambiente, fiscalização e Vigilância Sanitária, variando de acordo com cada 

prefeitura. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada em uma revisão 

bibliográfica, com consultas em livros, artigos em periódicos científicos ou não, à 

documentação de órgãos governamentais e em visitas a websites oficiais. 
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2 LEGISLAÇÃO SOBRE O COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS NO PARANÁ 

 

O Estado do Paraná está localizado na região sul do Brasil, limitado pelos 

Estados de São Paulo (norte), Santa Catarina (sul), Oceano Atlântico (leste), Mato 

Grosso do Sul (noroeste), Argentina (sudoeste) e Paraguai (oeste). Possui uma área 

de 199.554 Km² e é o segundo maior produtor de cereais, leguminosas e 

oleaginosas do Brasil, com mais de trinta e cinco milhões de toneladas produzidas 

no ano de 2016, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

2.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Todas as normas e legislações sobre o meio ambiente se norteiam pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que, em seu artigo 225, diz: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL, 1988). 

 
 A Lei Federal nº 6.938 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA e institui o Licenciamento ambiental e a obrigatoriedade da obtenção das 

Licenças Ambientais específicas às atividades desenvolvidas por pessoas físicas 

e/ou jurídicas que possam causar algum impacto ao meio ambiente. 

Os termos "licenciamento ambiental" e licença ambiental" são bastante 

distintos, apesar de parecerem tão semelhantes. Portanto se esclarece essa questão 

observando a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 237, 

em seu artigo 1º: 

[...] I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e 
a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientaisconsideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso. 
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
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potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental[...] (CONAMA 237, 1997). 

 

 

Segundo Milaré (2013), o licenciamento ambiental é uma sucessão de atos 

administrativos coordenados que culminam na emissão da licença ambiental, 

quando cumprido todas as exigências técnicas demandadas pelo órgão ambiental 

competente. 

A Resolução CONAMA 237, em seu artigo 8º, defini as etapas para o 

Licenciamento Ambiental de qualquer empreendimento com potencial poluidor: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. (CONAMA 237, 1997) 

 

No Paraná, o órgão ambiental é o Instituto Ambiental do Paraná - IAP, criado 

pela Lei Estadual 10.666 de 1992 que, em seu artigo 6 descreve seus objetivos: 

 

Art. 6º. São objetivos do IAP: 
I - propor, executar e acompanhar as políticas de meio ambiente do Estado; 
II - fazer cumprir a legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de 
polícia administrativa, controle, licenciamento e fiscalização; 
III - conceder licenciamento ambiental para instalação, funcionamento e 
ampliação de atividades, obras, serviços, planos e programas de 
abrangênciaregional; 
IV - licenciar empreendimentos florestais e autorizar desmates. (LEI 
ESTADUAL, 1992) 

 

As licenças podem ser emitidas isoladamente ou sucessivamente, 

dependendo da (s) atividade (s) e da análise de riscos da conforme critérios técnicos 

do órgão competente. No Estado do Paraná, as Licenças são classificadas como: LP 
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- Licença prévia, LI - Licença de Instalação, LO - Licença de Operação, DLAE – 

Dispensa de Licenciamento Ambiental, AA – Autorização Ambiental e LAS – Licença 

Ambiental Simplificada. 

Com a Lei Estadual 7.827 de 29 de dezembro de 1983, o Estado do Paraná 

passa a regular o comércio, a fabricação, a importação e armazenagem de 

agrotóxicos exigindo a certificação de pessoas físicas ou jurídicas que exerçam as 

atividades citadas acima. A Lei Estadual 7.827, em seu artigo 1º dispõe: 

 

Art. 1º - A distribuição e comercialização no território do Estado do Paraná, 
de produtos agrotóxicos e outros biocidas, estão condicionados ao prévio 
cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria do Interior. 
 

O registro mencionado junto a Secretaria de Estado da Agricultura se baseia 

no Decreto Estadual 3.876 de 20 de setembro de 1984, que regulamenta a Lei 

Estadual nº 7.827 descrevendo sobre a documentação necessária para obter o 

certificado junto à ADAPAR. A certificação é realizada pela ADAPAR pois a 

Secretaria de Estado da Agricultura através da Lei Estadual nº 17.026 de 20 de 

dezembro de 2011, atribuiu os atos administrativos referentes a sanidade vegetal e 

animal para a ADAPAR. 

2.2 O COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS 

Os agrotóxicos, ou também conhecidos como "defensivos agrícolas" são 

utilizados nas lavouras para eliminar pragas  e doenças, a fim de preservar as 

plantações de seres vivos nocivos. 

A Lei Federal 7.802, de 11 de julho de 1989, em seu artigo 2º, define os 

agrotóxicos como: 

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. (LEI FEDERAL 7.802, 1989) 
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O Decreto Federal nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 entende a palavra 

"comercialização de agrotóxicos" como uma operação de venda, compra ou permuta 

de agrotóxicos, seus componentes e afins. O Estado do Paraná consumiu, em 2015, 

mais de cem mil toneladas de defensivos agrícolas (ADAPAR, 2005). 

Para utilização de agrotóxicos e afins, previamente a lavoura deve passar por 

uma análise de um profissional habilitado (engenheiro agrônomo ou técnico 

agrícola), que irá verificar as possíveis ameaças e receitar então o produto a ser 

utilizado no campo. Ele irá emitir uma receita agronômica, contendo informações da 

fazenda, do produtor, área a ser aplicada, volume de produto a ser aplicado, 

quantidade de aplicações, forma destas aplicações (aérea, pulverizador costal), 

equipamentos de proteção individual - EPI (luvas, respiradores, botas, avental), entre 

outras recomendações. 

A comercialização de agrotóxicos no Paraná só é autorizada para empresas 

devidamente licenciada pelo IAP, certificadas na ADAPAR e mediante apresentação 

de um receituário agronômico emitido por profissional devidamente habilitado pelo 

Conselho Regional de Engenharia – CREA. O objetivo do receituário é garantir que 

o produto chegue ao usuário final se autorizado pelo profissional das áreas de 

agronomia ou florestal para que evitar riscos à saúde, segurança e meio ambiente, 

buscando somente benefícios nas lavouras. 

Os agrotóxicos possuem quatro classificações quanto ao grau de toxicidade: 

 - Classe I: extremamente tóxico, representado pela faixa vermelha; 

 - Classe II: altamente tóxico, representado pela faixa amarela; 

 - Classe III: medianamente tóxico, representado pela faixa azul; 

 - Classe IV: pouco tóxico, representado pela faixa verde. 
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3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

As pessoas físicas ou jurídicas que realizam a armazenagem e comércio de 

agrotóxicos, por se tratarem de atividades potencialmente poluidoras, são obrigadas 

a realizarem e obterem o licenciamento ambiental para realizar suas atividades. O 

Licenciamento para estas atividades deve ser realizado nas esferas federal, estadual 

e municipal, quando o município.  

3.1 ESFERA FEDERAL 

Todas as empresas que armazenam e/ou comercializem produtos perigosos 

como agrotóxicos, estão sujeitos ao cadastramento técnico federal junto ao Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, por se 

tratarem de atividades passíveis de controle ambiental, conforme o anexo VIII da Lei 

Federal nº 6.938, de 1981.  

Além deste cadastro ativo, estas atividades incidem na cobrança da Taxa de 

Controle e Fiscalização Anual – TCFA, que se trata de uma cobrança trimestral 

instituída pela Lei Federal nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que, em seu 

artigo 17-B diz:  

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – 
TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama para controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 

 
 

Os agrotóxicos são considerados pela Lei nº 6.938 como um alto grau de 

utilização de recursos naturais e potencial de poluição, portanto o TCFA é cobrado o 

maior valor, respeitando das divisões de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 

Empresa de Médio Porte e Empresa de Grande Porte. 

Além do TCFA, o IBAMA também exige das empresas, um Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambiental, o 

RAPP, através da Lei nº 10.195/2000 que em seu artigo 17-C dispõe:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm#art17b.
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Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades 

constantes do Anexo VIII desta Lei."  
§ 1° O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março 
de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo 
será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de 
controle e fiscalização."  
§ 2° O descumprimento da providência determinada no § 1° sujeita o infrator 
a multa equivalente a vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo da 
exigência desta. 

Neste relatório deverá ser informado todos os produtos comercializados no 

ano anterior, bem como suas quantidades. O relatório deve ser enviado online na 

plataforma do IBAMA. 

3.2 ESFERA ESTADUAL 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas que realizam a armazenagem e/ou 

comércio de agrotóxicos no Estado do Paraná, devem ser licenciadas pelo IAP e 

certificadas pela ADAPAR. 

3.2.1 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP 

O licenciamento é realizado em três etapas: Licença Prévia, Licença de 

instalação e Licença de Operação, conforme especificado no capítulo 2.1 do 

presente estudo.Toda solicitação, anexo de documentação e acompanhamento do 

licenciamento é realizado pelo Sistema de Gestão Ambiental – SGA, disponível no 

sítio eletrônico do IAP. 

Os estudos exigidos pelo órgão ambiental, irá depender das características do 

empreendimento, no que diz respeito ao porte. Segundo à Resolução SEMA Nº 28, 

de 23 de novembro de 2016, será necessário a elaboração de um Plano de Controle 

Ambiental – PCA, por um profissional devidamente habilitado, os empreendimentos 

de porte pequeno (volume armazenado de até 50m³ de produtos) e porte médio 

(volume armazenado de 51 a 100 m³). Para os empreendimentos de porte grande 

(volume de 101 e 500 m³) e excepcional (acima de 500m³), além do PCA, deverá 

também elaborar e apresentar o Relatório Ambiental Preliminar – RAP.Esta 

resolução ainda determina a documentação necessária para os requerimentos de 

LP, LI e LO em seu artigo 7º: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm#art17c.
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Art. 7º (...)§ 1º São documentos necessários para o requerimento de 
Licença Prévia - LP: 
I - Certidão d a Prefeitura Municipal, declarando expressamente que o local 
e o tipo d e empreendimento o u atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e a legislação municipal de 
proteção do meio ambiente, se existente; 
II - Croqui detalhado contemplando a localização do empreendimento 
quanto ao disposto nos artigos 9º e 10 desta Resolução; 
III - Prova de Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal 
de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/1986; 
IV - Recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Lei Estadual nº 
10.233/1992. 
§ 2º São documentos necessários para o requerimento de Licença de 
Instalação - LI: 
I - Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social; 
II - Cópia da Licença Prévia e de sua respectiva publicação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA nº 006/1986; 
III - Matrícula ou transcrição do cartório de Registro de Imóveis, atualizada 
nos últimos 90 (noventa) dias que antecedem o pedido de Licença de 
Instalação; 
IV - Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/1986; 
V - Plano de Controle Ambiental - PCA, em 02 (duas) vias, acompanhado de 
ART - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica, conforme anexo 
I; 
VI - Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, nos empreendimentos 
que se enquadram nos critérios do Art. 2º da Portaria IAP/GP nº 159/2015; 
VII - Recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Lei Estadual nº 
10.233/1992; 
VIII - Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado (PSCIP) pelo 
Corpo de Bombeiros. 
§ 3º São documentos necessários para o requerimento de Licença de 
Operação e sua respectiva renovação: 
I - Cópia da Licença de Instalação ou de Operação (no caso de renovação) 
e de sua respectiva publicação em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
006/1986; 
II - Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Operação ou 
de sua respectiva renovação em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
006/1986; 
III - Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, de acordo com o 
estabelecido na Lei Estadual nº 12.493/1999 e no Decreto Estadual nº 
6.674/2002, elaborado por técnico habilitado e apresentado de acordo com 
as diretrizes do IAP do anexo 5 da Resolução CEMA 070/2009 , com a 
devida atualização quando da Renovação da Licença de Operação; 
IV - Nos requerimentos de renovação, Alvará de Funcionamento expedido 
pela Prefeitura Municipal; 
V - Recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a Lei Estadual nº 
10.233/1992; 
VI - Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Ainda, é importante ressaltar as áreas que não são sujeitas ao licenciamento, 

de acordo com a Resolução SEMA nº 28/ 2016, que, em seu artigo 9º diz: 
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Art. 9º Consideram-se como não passíveis de licenciamento ambiental as 
armazenadoras de produtos agrotóxicos seus componentes e afins, quando 
estiverem localizadas: 
I - Em zonas estritamente residenciais; 
II - Em áreas de preservação permanente; 
III - Em áreas com lençol freático aflorante ou com solos alagadiços; 
IV - Em Unidades de Conservação, de acordo com o plano de manejo, se 
existente; 
V - Em áreas onde as condições geológicas não oferecem condições para a 
construção de obras civis; 
VI - Em áreas de manancial de abastecimento público, numa distância 
inferior a 2OO (duzentos) metros adjacentes de mananciais de captação de 
água; 
VII - Em Edificações conjugadas-contíguas com residências. 

Ainda sobre a localização, a mesma resolução determina as distâncias para 

locais de reunião de público1 de acordo com o porte dos empreendimentos: Para 

empresas de pequeno porte, deve-se respeitar uma distância mínima de 15 metros 

do estoque para os locais de reunião de público. Os empreendimentos de porte 

médio, grande e excepcional devem respeitar respectivamente, 40, 75 e 100 metros.  

Para obter o deferimento da Licença de Operação no IAP, ainda, o 

empreendimento deverá seguir à Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT 

NBR nº 9843, que dispõe sobre o Armazenamento, movimentação e gerenciamento 

de agrotóxicos e afins em armazéns, depósitos e laboratórios. De acordo com a NBR 

9843, o armazém deverá conter além da entrada, um outro acesso para o Corpo de 

Bombeiros; ser de alvenaria; área do armazém deverá ser exclusiva para os 

produtos, não podendo ter escritórios ou áreas para outras atividades; o pé direito 

deverá ter altura mínima de 4 metros; o piso deverá ser impermeável, impedindo a 

infiltração de produtos químicos no solo e lençol freático, caso ocorra um 

derramamento; possuir um sistema de contenção de resíduos no armazém através 

da construção de lombadas ou muretas; chuveiro de emergência ou também 

chamado de chuveiro lava-olhos, para uma possível exposição de produtos com as 

pessoas envolvidas no processo; EPI’s (Equipamentos de proteção individual) e 

EPC’s (Equipamentos de proteção coletiva) para os trabalhadores envolvidos; Todas 

embalagens deverão ser armazenadas sob paletes, respeitando a distância mínima 

de 0,50m de paredes e 1m das luminárias ou do teto; o armazém deverá possuir um 

                                            

1“Local de reunião de público - o espaço destinado ao agrupamento de pessoas, em imóvel de uso 
coletivo, público ou não, sendo eles: escolas, creches, postos de saúde, hospitais e casas de 
repouso”. (Resolução SEMA nº 28/2016) 
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sistema de ventilação que poderá ser natural (aberturas inferiores e/ou superiores), 

mecânico (exaustores eólicos) ou forçado (exaustores elétricos). 

 

3.2.2 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ – 

ADAPAR 

A solicitação do registro da empresa junto à ADAPAR é a última etapa para 

liberação do comércio de defensivos agrícolas no Estado do Paraná. Para isso o 

empreendimento já deverá possuir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

ativo, a Licença de Operação deferida pelo IAP e seu empreendimento já possuir 

toda a estrutura para a armazenagem de produtos químicos.  

Para se obter o Certificado da empresa como comerciante de agrotóxicos, 

são solicitados os seguintes documentos pela ADAPAR, em observação ao Manual 

de Procedimentos para Registro de  Agropecuários, disponível no sítio eletrônico da 

ADAPAR: Requerimento padrão com a ficha de responsável administrativos pela 

empresa – Neste requerimento serão incluídas todas as informações da empresa, 

como endereço completo, dados do responsável administrativo, responsável técnico, 

conselho de classe que o mesmo é registrado, produtos a serem comercializados, 

estados para qual a empresa realizará a venda, coordenadas geográficas da 

localização do empreendimento, entre outros; Cópia do CNPJ e Inscrição Estadual; 

Contrato Social, Estatuto, Certidão Simplificada, dependendo do enquadramento da 

empresa; Documentação do Responsável técnico como a carteira profissional, 

certidão de pessoa física do CREA-PR, Anotação de Responsabilidade Técnica 

comprovando a responsabilidade sobre a empresa; Cópia da Licença de Operação 

emitida pelo IAP para estas atividades; Declaração da empresa recolhedora de 

embalagens vazias de agrotóxicos; Declaração de Conformidade ao SIAGRO e; 

Comprovante de quitação bancária da taxa de registro. 
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4 FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 

 

A fiscalização federal de produtos agrotóxicos é coordenada pela 

Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins – CGAA/DFIA/DAS-MAPA (MAPA, 

2017). Com isso cabe ao Governo junto ao seu ministério (MAPA) fiscalizar, 

monitorar e estabelecer normas para a comercialização, importação e exportação de 

produtos agrotóxicos no país.  

Segundo o art. 9º, da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, fica a cargo da União 

legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, 

transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico; controlar e fiscalizar 

os estabelecimentos de produção, importação e exportação; analisar os produtos 

agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados; controlar e fiscalizar 

a produção, a exportação e a importação.  

De acordo com o art. 10º, da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, compete aos 

Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre o uso, a produção, o comércio e o 

armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o 

uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.  

Podemos concluir com as leis citadas acima que a os Estados fazem 

fiscalização dos produtos produzidos, comercializados ou utilizados em seu território 

e a União através dos Estados legisla sobre os produtos, impondo regras para o 

adequado fim do produto agrotóxico, bem como para armazenamento e forma de 

comercialização, visando sempre o melhor para o produtor e para o consumidor 

final.  

A venda de agrotóxicos é realizada mediante a apresentação de um 

receituário próprio e prescrita por profissionais que devem estar devidamente 

habilitados, o comerciante que vender agrotóxicos sem esse receituário está 

descumprindo a lei, segundo o Art. 14º desse mesma lei já citada, onde as 

responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das 

pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, transporte e 

destinação de embalagens vazias, seus componentes e afins, não cumprirem o 
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disposto na legislação pertinente cabem: 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  

A produção, comercialização, transporte indevido, aplicação, dentre outros 

fatores que possam descumprir às exigências estabelecidas na legislação podem 

levar a pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa, como prevê o atr. 15º 

da Lei 7.802.  

Caso a fiscalização condene um produto, são aplicadas as seguintes 

sanções: advertência; multa de até 1000 MRV (Maior Valor de Referência), aplicável 

em dobro em caso de reincidência; condenação de produto; inutilização de produto; 

suspensão de autorização, registro ou licença; interdição temporária ou definitiva de 

estabelecimento; destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com 

resíduos acima do permitido; destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, 

nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do 

órgão competente. 

Como mencionado anteriormente, a pessoa física ou jurídica que queira 

comercializar agrotóxicos dentro do território brasileiro, de acordo com legislação 

específica, precisa ser cadastrada como comerciante de agrotóxicos e ter seus 

produtos cadastrados e autorizados junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais. O não cumprimento destas obrigações pode acarretar altíssimos riscos 

ao meio ambiente e a sociedade.  

Desta forma, como punição a conduta lesiva geradas por ações dolosas ou 

até mesmo culposas que tenham como prática o comércio de agrotóxicos sem as 

devidas autorizações e licenças, os órgãos administrativos licenciadores ou até 

mesmo o Ministério Público pode se firmar no disposto no artigo 56 da Lei Federal 

9.605 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências, e menciona:  

 
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto 
ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 
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ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1o Nas mesmas penas 
incorre quem:  
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em 
desacordo com as normas ambientais ou de segurança;  
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou 
dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida 
em lei ou regulamento.  
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é 
aumentada de um sexto a um terço.  
§ 3º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.  
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão 
aumentadas:  
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio 
ambiente em geral;  
II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave 
em outrem;  
III - até o dobro, se resultar a morte de outrem. Parágrafo único. As 
penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não 
resultar crime mais grave. 

Ainda no sentido das sanções ao comércio, armazenagem e distribuição de 

agrotóxicos em desacordo com a legislação, além das disposições penais e cíveis, 

são acumuladas às penalidades as sanções administrativas conforme disposto no 

artigo 17 da Lei Federal 7.802 de 11 de julho de 1989: 

Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração 
de disposições desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos 
termos previstos em regulamento, independente das medidas cautelares de 
estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados, a 
aplicação das seguintes sanções:  
I - advertência;  
II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência - MVR, 
aplicável em dobro em caso de reincidência;  
III - condenação de produto;  
IV - inutilização de produto;  
V - suspensão de autorização, registro ou licença;  
VI - cancelamento de autorização, registro ou licença;  
VII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;  
VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos 
acima do permitido;  
IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha 
havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão 
competente.  
Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções 
impostas aos infratores desta Lei. 

É possível notar, que nas questões ligadas aos agrotóxicos, que através 

destas duas legislações específicas, a punição das atitudes lesivas ou 

possivelmente lesivas ao meio ambiente e à sociedade que as questões ligadas aos 
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agrotóxicos são de extrema importância e, portanto, requer uma atuação robusta por 

parte dos órgãos fiscalizadores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas informações apresentadas no presente estudo, pode-se 

observar que o licenciamento ambiental é uma ferramenta expedida pelos órgãos 

ambientais de grande importância, para se conhecer e mitigar os riscos de possíveis 

impactos ambientais negativos. 

O Estado do Paraná possui uma legislação e entidades fiscalizadoras muito 

avançadas no que tangem as atividades de armazenagem e comércio de 

agrotóxicos e afins.  

No entanto, é de conhecimentoque há uma grande carência no quadro de 

funcionários e técnicos dos órgãos ambientais, dificultando as fiscalizações em todos 

empreendimentos que comercializam defensivos agrícolas. Ainda, mesmo com 

essas dificuldades, os técnicos e fiscais vem atuando de forma eficaz e pontual 

sobre os casos que demandam maiores fiscalizações. 
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