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Defesa Sanitária Vegetal

Fiscalização do Comércio e Uso de 
Agrotóxicos (de uso agrícola) no Paraná

SINDIVET

I Encontro Estadual de Médicos Veterinários das 
Prefeituras do Paraná

Curitiba, 23 de agosto de 2018
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• Criada pela Lei Estadual n° 17.026/2011

•Tem por finalidade a promoção da defesa 
agropecuária...  prevenção, controle e erradicação de 
doenças e pragas dos vegetais de interesse econômico  
e assegurar a qualidade dos produtos de origem animal 
e vegetal e dos insumos de uso na agricultura e na 
pecuária.

Agência de Defesa Agropecuária 
do Estado do Paraná
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OBJETIVOS DA DEFESA 
AGROPECUÁRIA

• Sanidade das culturas e rebanhos de 
importância econômica;

• Qualidade (produtos sem resíduos);

• Acesso e manutenção de mercados.

• Fiscaliza comércio e uso de agrotóxicos – de uso agrícola -

com base na Lei Federal 7.802/89 e seu Regulamento (Dec. Federal 
4074/02)



Para tanto ...

• Vigilância (não importação de benzoato de 
hemamectina);

• Cadastrar insumos (agrotóxicos) com eficiência 
no controle das pragas;

• Fiscalizar quem comercializa, quem prescreve 
e quem utiliza;

• (Re)avaliar a eficiência no controle;

• Avaliar os resíduos nos produtos.





Restrição de fungicidas ineficientes no 
controle da ferrugem asiática da soja













Loja de material de construção



Bingo!!!!!







Contrabando





Monitoramento do comércio e uso pelas 
receitas emitidas

• A legislação de agrotóxicos confere ao profissional 
de agronomia o poder e o dever de evitar que o 
agricultor faça uso indevido de um produto 
potencialmente perigoso e impõe ao comerciante de 
agrotóxicos a exigência de vendê-los mediante a 
apresentação de receita agronômica.

• A pretensão do legislador foi de preservar a saúde 
humana e dos animais, proteger o meio ambiente e a 
qualidade dos alimentos originários de atividades 
agropecuárias por meio da redução da utilização de 
agrotóxicos ao mínimo necessário. 
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Receita para uso de agrotóxico

• DIAGNÓSTICO

• Item que justifica a receita agronômica

• O diagnóstico é a base da receita e exige análise da 

cultura, do alvo, das condições climáticas que 

venham a favorecer ou desfavorecer as pragas e do 

usuário.

• Significa que não se faz diagnóstico antecipado 

(exceção: aplicação de herbicida para operação de 

manejo).



SIAGRO

Usuários cadastrados: 350.000

Receitas emitidas anualmente: 3.800.000

Comerciantes de agrotóxicos: 1458

Área cultivada de aproximadamente 10.000.000 ha (Deral)

Quantidade de agrotóxicos/ano: 92.700,0 t







Solicitaram informações

Instituições de pesquisa

Sindicatos rurais

Universidades

Equipes de reportagens

Vigilância Sanitária (estadual e municipais)

Secretarias de agricultura municipais

Estudantes

Sanepar

Ministério Público

Pode ser ferramenta para certificação



Coleta de amostras fiscais com 
rastreabilidade



Lavoura de trigo dessecada com 
agrotóxico não autorizado.







Resíduos 2017
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Resultados das Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Vegetais - 2017



Muito obrigado!

Adriano Riesemberg

Eng. Agr. Fiscal de Defesa Agropecuária

ariesemberg@adapar.pr.gov.br

www.adapar.pr.gov.br
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