
ATRIBUIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA COORDENADORIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO 
Estrutura organizacional da CDA está definida pelo Decreto n.º 43.512, de 2 de outubro de 
1998.
Base Legal
A Coordenadoria de Defesa Agropecuária foi organizada pelo Decreto N.º 43.512, de 2 de 
outubro de 1998 . Aqui você poderá acessar cada um dos seus capítulos separadamente
• SEÇAO I
Das Atribuições Comuns
• SUBSEÇAO IV
Dos Escritórios de Defesa Agropecuária
Artigo 12 - Os Escritórios de Defesa Agropecuária têm, por meio de seus Corpos Técnicos, as seguintes 
atribuições:
I - executar as atividades de:
a) combate a pragas e doenças de animais e vegetais;
b) inspeção, fiscalização e controle da produção, manipulação, comércio e transporte de 
produtos e insumos agropecuários;
c) fiscalização da conservação do solo;
d) inspeção e fiscalização de eventos agropecuários, recintos de concentração e do trânsito de animais e vegetais;
e) classificação de produtos, subprodutos e resíduos vegetais de valor econômico, bem como a fiscalização do cumprimento 
dessa classificação, pelo comércio;
f) certificação de sementes e mudas;
g) inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de estabelecimentos e de produtos e subprodutos de origem animal;
II - lavrar autos de infração e aplicar sanções previstas na legislação;
III - emitir atestados, certificados, laudos, registros e guias de recolhimento;
IV - elaborar a programação das atividades de defesa agropecuária, em seu âmbito de atuação;
V - executar a programação de caráter emergencial;
VI - zelar pelo cumprimento de normas técnicas, de instruções operacionais e da legislação pertinente;
VII - promover a integração das atividades com órgãos públicos e privados relacionados com o setor agropecuário;
VIII - executar auditorias das atividades de pessoas físicas e jurídicas credenciadas para a execução de atividades delegadas e 
nas Inspetorias de Defesa Agropecuária.
Artigo 13 - As Inspetorias de Defesa Agropecuária têm, em seus respectivos âmbitos de atuação, além das previstas nas 
alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso I e nos incisos II a IV e VI do artigo anterior, a atribuição de orientar e acompanhar a 
atuação dos Postos de Vigilância Fitozoossanitária.
Artigo 14 - Os Postos de Vigilância Fitozoossanitária têm, em seus respectivos âmbitos de atuação, as atribuições previstas nos 
incisos II, III, V e VI e nas alíneas "a" e "d" do inciso I do artigo 12.



Conservação do Solo – base legal

Lei Estadual nº 6171 (4/07/88 com alterações Lei
nº 8421 de 23/11/93)

Decreto Estadual nº 417199 (16/04/97 com alterações
do Dec 44.884/00 e 45.273/00)

Art.2º O solo agrícola é patrimônio da humanidade cumprindo 
aos responsáveis pela sua exploração:
I- zelar pelo aproveitamento adequado ...
II- controlar a erosão do solo,em todas suas formas
III- evitar processos de desertificação



Conservação do Solo
IV- evitar assoreamento de cursos d’água ...
V- zelar pelas dunas, taludes e escarpas...
VI - evitar a prática de queimadas, praticando somente ...
VII – evitar desmatamento das áreas impróprias a exploração 
agrosilvopastoril
VIII – recuperar, manter e melhorar as características físicas, 
químicas e biológicas
IX – adequar a locação, construção e manutenção de barragens, 
estradas, carreadores...



Agrotóxicos - Base Legal

Lei Federal 7.802/1989                         (com alterações 
pela lei 9.974/2000)

Decreto Federal 4.074/2002

Leis Estaduais 4.002/1984 e 5.032/1886

Decreto Estadual 44.038/1999



CONCEITO - AGROTÓXICOS

(Agrotóxicos = pesticidas, praguicidas, veneno, 
defensivo agrícola, agroquímico, fitossanitário, etc)

Lei Federal 7.802/1989:                                       Agrotóxicos são 
“os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, (...) cuja finalidade seja alterar a composição de 

flora ou fauna”...como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 
inibidores de crescimento.

São produtos com ação biocida



Classificação dos agrotóxicos
-quanto a finalidade de uso-

Inseticidas / Acaricidas
Fungicidas
Herbicidas

Bactericidas
Outros (espalhantes, antibrotantes etc)



REGISTRO DE AGROTÓXICOS

MIN. da SAÚDE
riscos toxicológicos

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO

MIN. da AGRICULTURA
eficiência agrônomica

MIN. do MEIO AMBIENTE
riscos ambientais

REGISTRO DO AGROTÓXICO



Proibições  de registro de 
agrotóxicos

Brasil não tenha métodos de desativação de seus 
componentes
Não tenha antídoto ou tratamento
Teratogênicos, carcinogênicos e mutagênicos
Provoquem distúrbios hormonais
Se revelem mais perigosos ao homem do que testes de 
laboratório com animais tenham podido demonstrar
Causem danos ao meio ambiente



CONSIDERAÇÕES :
REGISTRO DO AGROTÓXICOS

Os dados de registro são referências para classificação, 
respectivamente, toxicológica e de periculosidade 

ambiental.
Dificilmente um pedido de registro é indeferido com base ou 
contestação as informações fornecidas pelos registrantes.

Não há estudo mais detalhado de Impacto Ambiental (relatório 
EIA/RIMA) ou à saúde. 



FSP. 4/8/99

Sobre o Paration Metílico

F



Rel - UITA







U.E. proíbe pesticida por apresentar riscos à saúde
Fonte: Rede cluster de Educação Ambiental – julho 2007

O tribunal de primeira instância da U.E. proibiu o uso de 
paraquat, porque “viola as exigências de proteção da 
saúde humana e animal”.

Comissão Européia quando aprovou o produto não levou 
em conta estudos sobre a relação com doenças como o 
Parkinson e nem um relatório sobre danos a 
trabalhadores da Guatemala.



SOBRE OS RISCOS
RISCO =  EXPOSIÇÃO + TOXICIDADE

O risco é função: 
da exposição - (possibilidade de contato) – trabalho 
(lavoura, indústria, comércio) e alimentação, ambiente
da característica da população expostas (adulto, criança, 
doente, idoso, peso etc)
da natureza do perigo (toxicidade do produto)



Rotas de Exposição:

Fonte: Adaptado de Brams et al. (1989) - para aula dos Profs. J.M. Lima & L.R.G.Guilherme - UFLA



TOXICIDADE: CLASSIFICAÇÃO

  
  

II

DL50 Oral
(mg/kg)

Sólido

DL50 Dérm.
(mg/kg)

CL50 Inal.
(mg/l)

1h Expos.
Olhos

Opacidade da Córnea
Reversível ou não 

em 7 dias. Irritação 
pers istente

Sem Opacidade da
Córnea. Irritação

Revers ível em 7 dias

Sem Opacidade da
Córnea. Irritação

Reversível em 
72 horas

Sem Opacidade da
Córnea. Irritação

Reversível em 
24 horas

Pele

Corrosivo <  0.2<
5

<
20

0.2-2

2-20

> 20

Irritação
Severa

Irritação
Moderada

Irritação
Leve

IIII

IIIIII

IVIV

Sólido

<
10

<
40

5-
50

50-
500

>
500

20-
200

200-
2000

>
2000

10-
100

100-
1000

>
1000

40-
400

400-
4000

>
4000



Uso de Agrotóxicos em cana-de-açúcar na bacia do rio 
Corumbataí e o risco de poluição hídrica
Armas, E.D et al. ,2005

Conclusões:
- herbicidas representam a classe de agrotóxicos mais 
empregada na cultura da cana (glifosato, atrazina, ametrina, 
2-4D, metribuzim, diuron e acetoclora representam 85% do 
volume total de produtos consumidos de jan 2000 a dez 2003

- resultados permitem um planejamento estratégico para 
monitoramento de resíduos nos corpos hídricos (para 
otimizar custos e qualidade de avaliação)



Período de Carência ou Intervalo de 
Segurança

Intervalo de tempo entre última aplicação de agrotóxico 
na lavoura e a colheita do produto (definido com base nos 

índices de aceitabilidade e biodegradação do produto)

Fundamental ser respeitado para garantir ausência de 
resíduos ou resíduos abaixo LMR 



Observações :

Os critérios de aceitabilidade de resíduos e exposição não 
podem ser considerados fixos ou definitivos (Guivant, 
J.S.-2000) - “estamos sujeitos a novas ‘descobertas’

baseadas em observação ‘do real’”
Importante: as recomendações de dosagens se baseiam nos 
índices de aceitabilidade e consideram o uso Boas Práticas 
Agrícolas, o que não corresponde a situação de rotina na 

agricultura do Brasil.



ALGUNS PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS 
AGROTÓXICOS

receituário agronômico não cumpre papel – desvirtuado = instrumento 
mercantil;
orientação técnica voltada ao controle fitossanitário – preocupações 
com riscos ambientais e à saúde secundarizadas;
negação do risco e excesso de confiança na sua resistência orgânica 
pelo usuário;
desconhecimento/descaso com sintomas de intoxicação pelo usuário.



ALGUNS PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS ALGUNS PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DOS 
AGROTAGROTÓÓXICOSXICOS

armazenamento inadequado na propriedade (inclusive em 
ambiente familiar);
higiene pessoal limpeza: 
fumo/alimentação/banho/lavagem de roupas de trabalho 
(inclusive EPI);
EPIs e equipamentos de aplicação inadequados/sem 
manutenção;
descaso com recomendações técnicas/desconsideração 
com intervalo de segurança e de reentrada;
aspectos sócio/culturais. 



Década de 70



Década de 70



18/7/2000



16/11/99





Competências - Órgãos Estaduais 
Área Agricultura (Dec.Fed. 4074/02)

Fiscalização dos agrotóxicos, componentes e afins – em caráter 
permanente – sobre

Uso e consumo;
comercialização, armazenamento e prestação de serviços 
de aplicação;
Devolução e destinação adequada de embalagens ( Lei 
9974/2000 e Decreto 3550/2000)



Atribuições CDA  - Dec. Est. 44.038/99 -

“cadastramento” de agrotóxicos e afins no 
Estado de São Paulo (art.2°) 

Obs.:Embora o § 1° defina a possibilidade de solicitação 
de maiores informações ou pesquisas adicionais em 

função de dúvida sobre nocividade ambiental ou 
toxicológica, esta prerrogativa nunca foi utilizada

O cadastro na CDA tem apresentado caráter meramente 
documental.



Atribuições CDA - Dec. Est. 44.038/99

Pedido de impugnação de cadastro de agrotóxicos e afins -
decisão do coordenador da CDA

Em caso de recurso -
decisão do secretário da SAA



Atribuições CDA - Dec. Est. 44.038/99

Art. 15 – “A fiscalização do cumprimento da legislação 
estadual e federal referente a agrotóxicos deverá ser 

exercida pela SAA, por atuação direta dos Assistentes 
Agropecuários da CDA”



constatações mais comuns (autuações):

No Comércio:
Ausência de receita agronômica;

Ausência de controles de estoque;
Falta de registro do estabelecimento junto a SAA;

Falta de responsável técnico;
Armazenamento inadequado;

Venda clandestina (sem Nota Fiscal);
Não indicação de ponto de devolução de embalagens vazias



CONSTATAÇÕES MAIS COMUNS

No Uso:
Ausência de assistência técnica permanente e orientação técnica 

quanto ao uso do agrotóxico/falta de receita agronômica;
Ausência de EPI/uso inadequado ou incompleto de EPI;

Sobredosagem/Mistura de agrotóxicos no tanque de pulverização;
Armazenamento inadequado;

Reutilização/Descarte impróprio de embalagens vazias



Problemas de aProblemas de açção ão -- agrotagrotóóxicosxicos::
Visão institucional produtivista, com conseqüente “pouca atenção” às 

interferências ambientais e à saúde humana dos agrotóxicos;
Debilidades operacionais: pessoal, equipamentos e recursos, treinamentos;
Fatores individuais/institucionais: resistência à ação coercitiva(fiscalização), 

formação e ausência de assessoria jurídico mais próximo;
Ausência de ação interinstitucional: Saúde/Meio Ambiente/Trabalho; e

Não definição como prioridade pela instituição
(em que pese atribuições legalmente definidas)









RISCOS AMBIENTAS
DO  USO INTENSIVO DE ADUBOS QUÍMICOS SOLÚVEIS E 

AGROTÓXICOS : 
Contaminação de cursos hídricos superficiais e das reservas 

subterrâneas
( lençol freático e aqüífero)

As reservas permanentes de água do aqüífero guarani são da ordem de 
45.000 km3 (ou 45 trilhões de metros cúbicos), considerando uma 

espessura média aqüífera de 250m e porosidade efetiva de 15%. As 
reservas explotáveis correspondem à recarga natural (média plurianual) 

e foram calculadas em 166 km3/ano ou 5 mil m3/s, representando o
potencial renovável de água que circula no aqüífero. A recarga natural 
ocorre por meio da infiltração direta das águas de chuva nas áreas de 
afloramento das rochas do Guarani; e de forma indireta, por filtração 

vertical (drenança) ao longo de descontinuidades das rochas do pacote 
confinante sobrejacente, nas áreas onde a carga piezométrica favorece 

os fluxos descendentes. 



AQUÍFERO GUARANÍ
As reservas permanentes de água do aqüífero são da ordem de 45.000 km3 (ou 45 trilhões 

de metros cúbicos), considerando uma espessura média aqüífera de 250m e porosidade 
efetiva de 15%. As reservas explotáveis correspondem à recarga natural (média plurianual) 
e foram calculadas em 166 km3/ano ou 5 mil m3/s, representando o potencial renovável de 

água que circula no aqüífero. A recarga natural ocorre por meio da infiltração direta das 
águas de chuva nas áreas de afloramento das rochas do Guarani; e de forma indireta, por 
filtração vertical (drenança) ao longo de descontinuidades das rochas do pacote confinante 

sobrejacente, nas áreas onde a carga piezométrica favorece os fluxos descendentes.



PORTARIA Nº 518/2004 MS
Estabelece os procedimentos e responsabilidade relativos ao contrôle e 

vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.
Art. 14 -Tabela 3 – Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representem riscos á saúde.



Uso de Agrotóxicos em cana-de-açúcar na bacia do rio 
Corumbataí e o risco de poluição hídrica
Armas, E.D et al. ,2005

trabalho conjunto CENA e EDA-Piracicaba
Avaliou o consumo de agrotóxicos de 2000 a 2003
63 ingredientes ativos (i.a.) registrados e 173 marcas comerciais
Levantamento acusou uso de 24 i.a.
Predomínio de classe toxicológica III
37,5% dos i.a. utilizados tem persistência ambiental alta
A maioria dos i.a. tem baixa tendência de adsorver ao solo (alta
propensão de atingir corpos d’ água)



Distribuição no período de 4 anos, do consumo de pesticidas na sub-bacia do rio 
Corumbataí.
Extraído de Armas et al.2005.





Embalagens de agrotóxicos

Descarte na lavoura descarte no meio ambiente



???



Ação crônica

“Estima-se cerca de 20.000 norte americanos/ano 
podem morrer de câncer provocado por pequenas 
quantidade de pesticidas presentes nos alimentos”

(Lean et al. 1990)

“Os resíduos de agrotóxicos tem sido encontrados na 
gordura, no leite materno de vários segmentos da 

população mundial”



1.295 amostras coletadas
1.051 (83%)amostras com detecção de resíduos de 

agrotóxicos
233 (22%) desacordo legislação:

74 com resíduos de agrotóxicos não autorizados
94 com resíduos acima LMR

65 dois problemas

Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos- PARA

Anvisa   - Período: 04/06/2001 à 30/06/2002.



Observação:
Há cerca de 300 ingredientes ativos de agrotóxicos e 
afins no Estado de SP, mas a capacidade de análise 
e detecção de resíduos em alimentos atinge pouco 

mais de 100 ingredientes ativos 

“...os testes laboratoriais nos EUA só podem cobrir 
metade dos agrotóxicos efetivamente utilizados”

(citação de Guivant, J.S./2002)



BASE LEGAL PARA A 
FISCALIZAÇÃO DO USO DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS EM 

APPs:
Resolução SMA – 44, de 30-6-2008 Artigo 4º – Inciso III – §

2º – Nas áreas de 
Preservação Permanente próximas a corpos d'água não será

permitido o emprego 
de qualquer atividade que potencialmente implique na 

degradação da qualidade 
dos recurso hídricos, incluindo o uso de pesticidas e adubos 

solúveis.
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