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Aviação Agrícola x Prestador de
Serviços de Aplicação
• A aviação agrícola é um serviço especializado de aplicação
em vôo de fertilizantes, sementes e defensivos, povoamento
de lagos e rios com peixes, reflorestamento e combate a
incêndios em campos e florestas. O registro dessas
empresas é de responsabilidade do Ministério da Agricultura.
• Prestador de Serviços na Aplicação de Agrotóxicos e
Afins: Pessoa física ou jurídica habilitada a executar
trabalho de aplicação de agrotóxicos e afins

No caso de aplicação de agrotóxicos, as aero agrícolas
passam a ser Prestadoras de Serviços na Aplicação de
Agrotóxicos e Afins.

Fiscalização
BASE LEGAL
 Agrotóxicos

Lei Federal nº 7.802 de 11/07/1989 –
Dispõe sobre... e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins.

...
Art. 4. As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na
aplicação de agrotóxicos... ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos
competentes, do Estado ou do Município.
...
Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da
Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, 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.

Fiscalização
BASE LEGAL
 Agrotóxicos

Decreto Federal nº 4.074 de 04/01/2002
Regulamenta a L.F. n° 7.802/89

...
Seção VI
Do Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas
Art. 37...
...
Art. 42. ...livro de registro

Fiscalização
 Orientação Técnica CGA nº 01/2011

Baseado nas competências definidas para a
fiscalização de agrotóxicos da Lei 7802 de 11/07/1989,
conforme artigo 4º (que trata das empresas

prestadoras de serviço) orienta os órgãos estaduais a
adotar procedimentos para fiscalização do uso de
agrotóxicos em aviação agrícola.

Fiscalização
BASE LEGAL
 Aviação

agrícola

Decreto Lei nº 917 de 07/09/1969

Decreto nº 86.765 de 22/12/1981
Instrução Normativa nº 2 de 03/01/2008
Instrução Normativa SARC nº 7, de 20/09/2004. Alterada pela IN
42 de 12/09/2007).

Aviação Agrícola x Prestador de Serviços
de Aplicação

Competências da Fiscalização:

Federal – MAPA: Empresa de Aviação Agrícola
Estadual – CDA: Empresa Prestadora de Serviços

Prestadores de Serviço em São Paulo - CDA

N°

%

1066

80

271

20

45

16

1174

89

Prestadores de Serviço fiscalizados em 2017

156

11

Autos de Infração lavrados pela CDA em (comerciantes/
propriedade rural/receituário agronômico/indústria)

387

92

36

8

Empresas registradas na CDA (comerciantes/indústrias)
Prestadoras de Serviço registradas na CDA
Aero agrícolas registradas na CDA
Empresas fiscalizados em 2017

Autos de Infração lavrados para Prestadores de Serviço
pela CDA em 2017
Fonte: CFICS 2018

Registro de Empresas

Todas as empresas que prestam serviço de aplicação aérea de agrotóxicos devem
ter o registro estadual junto a CDA, inclusive as que fazem aplicação em
propriedades vizinhas por motivos de sanidade.

Documentos para registro: lista disponível em:
https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/ serviços/

AGROTÓXICOS

E AFINS - REGISTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO

Registro de Empresas
1.

Requerimento do interessado (Anexo V.doc);

2.

Termo de Assistência e Responsabilidade Técnica;

3.

Cópia da carteira profissional CONFEA/CREA-SP do Responsável
Técnico;

4. Certidão de Registro Profissional do Responsável Técnico junto ao
CREA;
5. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cargo e função para
atividade de Responsável Técnico por empresa prestadora de serviços
na aplicação de Agrotóxicos;
6. Ficha Cadastral da Junta Comercial;
7. Licença Ambiental ou Certificado de Dispensa de Licença (CDL) emitido
pelo Órgão Competente;
8. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros

Fiscalização Estadual - CDA
1.

Registro de empresas na categoria Prestador de Serviços na Aplicação
de Agrotóxicos e Afins

2.

Livro de registro ou outro sistema de controle

3.

Programa de treinamento dos aplicadores

4.

Guia de aplicação

5.

Receita agronômica

6.

Equipamento de Proteção Individual – EPI

7.

Embalagens vazias (devolução/tríplice lavagem)

Fiscalização Estadual – CDA
Guia de Aplicação
A guia de aplicação deve conter no mínimo:


Nome do usuário e endereço;



Cultura e área ou volumes tratados;



Local da aplicação e endereço;



Nome comercial do produto usado;



Quantidade empregada do produto comercial;



Forma de aplicação;



Data da prestação do serviço;



Precauções de uso e recomendações gerais quanto à saúde humana, animais
domésticos e proteção ao meio ambiente;



Identificação e assinatura do responsável técnico, do aplicador e do usuário.

Fiscalização Federal – MAPA
Relatório Operacional

Fiscalização Federal – MAPA
Relatório Operacional

Fiscalização Estadual – CDA
Guia de Aplicação x Relatório Operacional

Com exceção dos itens:
Quantidade empregada do produto comercial
Precauções de uso e recomendações gerais quanto à saúde humana,
animais domésticos e proteção ao meio ambiente
O relatório operacional é mais completo que a guia de aplicação e pode
substituir a mesma.
.

Fiscalização Estadual – CDA
Receita Agronômica
LEI FEDERAL Nº 7802, DE 11/06/1989
Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de
receituário próprio
DECRETO FEDERAL Nº 4074, DE 04/01/2002
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
...
XXXIX - receita ou receituário: prescrição e orientação técnica para
utilização de agrotóxico ou afim, por profissional legalmente habilitado;
...
Capítulo VI
Da Receita Agronômica
...

Fiscalização Estadual – CDA
Receita Agronômica
Art. 66. A receita, específica para cada cultura ou problema...:
I - nome do usuário, da propriedade e sua localização;
II - diagnóstico;
III - recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula
do produto;
IV - recomendação técnica com as seguintes informações:
a) nome do(s) produto;
b) cultura e áreas onde serão aplicados;
c) doses de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas;
d) modalidade de aplicação, com anotação de instruções específicas,
obrigatoriamente, nos casos de aplicação aérea;
e) época de aplicação;
f) intervalo de segurança;
g) orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência;
h) precauções de uso; e
i) orientação quanto à obrigatoriedade da utilização de EPI; e
V - data, nome, CPF e assinatura do profissional que a emitiu, além do
seu registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.
Parágrafo único. Os produtos só poderão ser prescritos com observância
das recomendações de uso aprovadas em rótulo e bula.

Fiscalização Estadual – CDA
Receita Agronômica
 É proibida compra e aplicação de agrotóxicos sem receita agronômica.

 A receita deve ser arquivada junto com o relatório operacional
 A receita agronômica deve ser seguida a risca, ler atentamente a receita o rótulo
e a bula.
 É proibido aplicar produto receitado para uma propriedade em outra diferente.
 É proibido aplicar produto receitado para uma cultura em outra diferente.
 É proibido aplicação aérea de agrotóxicos sem que o mesmo possua indicação
para tal.

Fiscalização Estadual – CDA
Equipamentos de Proteção Individual – EPI
 A equipe de campo que trabalha em contato direto com agrotóxicos deverá
obrigatoriamente usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
necessários.

 O proprietário deve fornecer EPI completo, em perfeitas condições e exigir
que o funcionário use de maneira correta.

O empregador é responsável pelo uso de EPI pelos seus
funcionários, em caso de irregularidade será o empregador a ser
autuado.

Funcionário que se recusa a usar EPI pode ser demitido por justa
causa.

Fiscalização Estadual – CDA
Depósito de Agrotóxicos
Empresa somente presta serviço na aplicação de
agrotóxicos
Não armazena produtos: o produto é entregue no momento da aplicação.

Armazena produtos de clientes:
Possuir depósito que obedeça as normas da ABNT NBR 9843-3
Manter arquivadas as respectivas receitas

Comercializa agrotóxicos, além de prestar o serviço de
aplicação:
Ter registro na CDA, também, como comerciante de agrotóxicos
Possuir depósito que obedeça as normas da ABNT NBR 9843-2
O emissor das receitas, deve recolher as ARTs sobre as receitas emitidas.

Fiscalização Estadual – CDA
Embalagens Vazias

Para as empresas que tenham, apenas, a responsabilidade de aplicação de
agrotóxicos, as embalagens vazias utilizadas serão, obrigatoriamente,
devolvidas ao seu proprietário já tríplice lavadas (quando for o caso) para
serem por ele destinadas, conforme legislação específica.

A responsabilidade pelo armazenamento e devolução das embalagens
vazias (quando estas existirem) é do proprietário rural contratante do serviço

de aplicação aérea de agrotóxicos.

Fiscalização Estadual – CDA
Distâncias de Aplicação
As instruções em relação as distâncias de aplicação podem ser observadas na
Instrução Normativa nº 2 de 03/01/2008 e também no rótulo/bula dos produtos.
É proibido aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância
inferior a 500 metros de:
 povoações
 mananciais de captação de água para abastecimento público
É proibido aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância
inferior a 250 metros de:
 mananciais de água
 moradias isoladas
 agrupamentos de animais
 vegetação suscetível a danos

Nas aplicações realizadas próximas
às culturas susceptíveis, os danos
serão de inteira responsabilidade da
empresa aplicadora

MUITO OBRIGADA!

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
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Avenida Brasil, 2.340 - Campinas, SP - CEP 13070-178
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rafael.melo@cda.sp.gov.br
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