
 

ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESTADUAL P2R2 
 

6ª Reunião do GT Insumos Agrícolas 

Data: 8 de maio de 2019 

Horário Previsto 09h15min Início 09h30min 

Pauta:  Fiscalização Integrada; 

 Integração de Sistemas. 

Participantes: Luiz Angelo Pasqualin, ADAPAR, Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Ten. Marcos 

Vidal da Silva Junior, CEDEC. 

ASSUNTOS ABORDADOS 

Representante Assunto 

Ten. Vidal Apresentou a pauta da reunião. 

Pasqualin Discorreu sobre as atividades realizadas pela ADAPAR e a sua distribuição no Estado, 

especialmente no controle de agrotóxicos.  

Reforçou também a existência dos produtos domesanitários, que possuem uma 

fiscalização mais frágil devido à sua utilização ser pulverizada no uso residencial.  

Ten. Vidal Afirmou que, com base nas reuniões anteriores, tem-se a indicação de que os 

principais problemas com relação aos agrotóxicos acontecem na parte final da cadeia, 

especialmente na parte de aplicação, com a contaminação dos agricultores. 

Pasqualin Ressaltou que um dos principais problemas é a aplicação. Estão surgindo algumas 

sugestões de como evitar a deriva dos agrotóxicos, como a cortina verde. No entanto 

não surte os efeitos esperados, já que depende muito da geografia local e da maneira 

como é utilizada a prática. Alguns técnicos já indicaram que a instalação dessas 

cortinas verdes, que são a plantação de linhas de árvores de grande porte e arbustivas, 

podem causar o efeito contrário ao esperado, potencializando ventos.  

Informou que recentemente participou de uma reunião com o técnico da Emater, sr. 

Nelson, que atua na orientação aos agricultores em campo, este indicou que um dos 

principais fatores para a ocorrência do fenômeno conhecido como deriva dos 

agrotóxicos aconteceram em virtude da falha na técnica de aplicação, principalmente 

causada pela pressão elevada e mal dimensionamento da gota de produto expelida.   

Cap. 

Nascimento 

Perguntou sobre a quem proporciona o treinamento para a aplicação. 

Pasqualin Respondeu que foram realizados treinamentos pelas cooperativas e pela Emater. Mas 

há necessidade de reforçar esses treinamentos. 

Reforçou que um dos fatores a levar em consideração é a necessidade de instruir 

adequadamente, com linguagem simplificada, ao invés da linguagem técnica que é 

utilizada nas receitas. 

Pasqualin Sugeriu que uma das possibilidades para melhorar a questão de contaminação seria 

atuar com o público infantil. Citou a existência do programa de educação infantil 

Agrinho, que pode ser uma opção para desenvolver ações nesse sentido. 
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Ten. Vidal Perguntou sobre como poderia ser viabilizada a fiscalização integrada. Sugeriu a 

participação de ADAPAR, EMATER, MAPA, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SESA, 

Ministério do Trabalho e Emprego, IAP, Polícia Ambiental e órgãos relacionados do 

município que tenham atuação. 

Pasqualin Sugeriu conversar com o chefe da regional de Ponta Grossa da ADAPAR para ajustar o 

melhor local.  

Cap. 

Nascimento 

Questionou o que será fiscalizado e qual o objetivo da fiscalização. 

Ten. Vidal  A proposta seria fiscalizar a cadeia e identificar quais seriam os problemas. 

Pasqualin Citou a existência de um comércio paralelo de embalagens vazias, que são compradas 

por vendedores ilegais. 

Ten. Vidal Perguntou sobre a integração de sistemas, se já houve algum desenvolvimento nesse 

sentido. 

Pasqualin Respondeu que um dos pleitos que tinham para atualização interna do sistema da 

ADAPAR não pôde ser concretizada, por isso acredita que essa integração precise ter 

uma discussão maior sobre o assunto. Informou também que já houve algumas 

conversas para integração de informações do Cadastro Ambiental Rural com os da 

ADAPAR para facilitar o trânsito das informações. 

Ten. Vidal Encerrou a reunião às 11h30min. 

DELIBERAÇÕES 

 Ten. Vidal fará contato com as instituições para ajustar as questões necessárias para 

fiscalização. 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações programadas. 

 Alinhamentos necessários para o seminário. 

 Plano de Contingência para o modal rodoviário. 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 7 de agosto de 2019. 

Horário: 09h15min. 

Local: CEDEC – Palácio das Araucárias, 1º andar, ala C. 

Endereço: rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, Curitiba – PR. 


