
 PORTARIA Nº 430, DE 22 DE MARÇO DE 2001.      

 BAIXA  NORMAS  PARA  ARMAZENAMENTO  E  COMÉRCIO  DE
AGROTÓXICO  E  AFIM  E  DESTINAÇÃO  SEGURA  DE  SUAS
EMBALAGENS VAZIAS

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA,  no  uso  da  atribuição que lhe confere o  artigo  19,  inciso XI  do
Decreto n.º 33.859, de 21 de agosto de 1992, combinado com o disposto no artigo 2º,
inciso XII, do mesmo diploma legal,                                                                 

considerando que a Resolução nº 373/92, de 6 de outubro de 1992,
do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, delegou competência
nos termos do artigo 19 da Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, e do artigo 51 do
Decreto  nº  33.945,  de  18  de  setembro  de  1992,  a  esta  autarquia  para  executar  as
atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 3º do citado Decreto, tendo em vista suas
atribuições na forma do disposto pelo artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando que a existência de agrotóxico e afim é potencialmente
perigoso ao meio ambiente se armazenados de forma inadequada,

considerando  que  as  embalagens  vazias  de  agrotóxico  e  afim
apresentam elevado potencial poluidor ao meio ambiente,

considerando, ainda,  a necessidade de controlar a destinação das
embalagens vazias de agrotóxico e afim,

considerando,  finalmente,  a  necessidade de  baixar  normas  para  a
proteção  do  meio  ambiente,  do  comerciante,  do  usuário  de  agrotóxico  e  afim,  e  do
consumidor de produtos agrícolas,

RESOLVE:

Art. 1º - O depósito destinado ao produto agrotóxico e afim deverá
apresentar as seguintes características:

a) área compatível com o volume dos produtos a serem estocados;

b) piso de material impermeável;

c) paredes de alvenaria, com pintura a óleo ou tinta lavável;

d) estrados e/ou prateleiras para acondicionamento dos produtos;

e) anúncio na porta do depósito, com os dizeres: "produtos tóxicos";

f)  iluminação  que  permita  fácil  leitura  dos  rótulos  dos  produtos
armazenados e boa condição de arejamento;

g) equipamentos de proteção individual para os empregados;



h) local reservado para depósito das embalagens vazias.

Art. 2º - O estabelecimento comercial de produto agrotóxico e afim
deverá obedecer as seguintes exigências:

a) expor produto agrotóxico e afim em prateleiras exclusivas, isoladas
de outros produtos;

b)  manter  as  embalagens  de  produto  agrotóxico  e  afim  com  os
dispositivos de abertura voltados para cima;

c)  iluminação  que  permita  fácil  leitura  dos  rótulos  dos  produtos
expostos para o comércio e boa condição de arejamento;

d)  afixar  anúncio  visível,  no  local  de  exposição  dos  produtos
destinados para o comércio, com os dizeres: "produtos tóxicos";

e) afixar, em local visível, comprovante de registro no IMA;

f) local reservado para depósito das embalagens vazias. 

Art. 3º - O depósito destinado às embalagens vazias de agrotóxico e
afim deverá ser exclusivo para esse fim e apresentar as seguintes características:

a)  estar  localizado  em   área  que  não  apresente  riscos  ao  meio
ambiente,  previamente  autorizado  por  meio  de  alvará  de  localização  e  funcionamento
emitido pelo poder municipal;

b) coberto, seguro contra incêndio e com acesso apenas a pessoas
autorizadas;

c) área compatível com o volume das embalagens vazias e tampas a
serem estocadas;

d)  piso  de  material  impermeável,  com  calha  de  recolhimento  de
residuo;

e)  paredes  de  alvenaria  ou  de  outro  material,  que  garanta  o
armazenamento seguro das embalagens;

f) espaços separados para as embalagens recicláveis e para as não
recicláveis;

g) anúncio na porta do depósito, com os dizeres: "produtos tóxicos" e
“embalagens contaminadas“ no espaço destinado a estas;

h)  iluminação que permita fácil  leitura dos rótulos das embalagens
armazenadas e boa condição de arejamento;

i) possuir equipamentos de proteção individual para os empregados.

Art.  4º  -  O estabelecimento comercial  deverá receber e armazenar
todas as embalagens vazias de agrotóxico e afim por ele vendida.



Art.  5º  -  O  estabelecimento  comercial  que  não tiver  condições  de
receber  ou  armazenar  as  embalagens  vazias  no  mesmo  local  onde  são  vendidos  os
produtos,  deverá disponibilizar  um local  de recebimento,  observando as  características
recomendadas pelo artigo 3º desta Portaria, cujo acesso não dificulte a devolução pelo
usuário.

Art. 6º - O estabelecimento comercial, a unidade de recebimento e o
usuário deverão manter à disposição do IMA, o comprovante de devolução e recebimento
de  embalagens,  que  conterá  as  informações  para  identificação  do  estabelecimento
comercial, usuário, marca comercial do agrotóxico ou afim, embalagem (tipo, capacidade,
quantidade,  se  reciclável  ou  não),  data,  local  de  devolução de  embalagens  vazias  de
agrotóxico e afim e tampas, tendo como referência o Anexo Único desta Portaria.

Art. 7º - Quando ocorrer a violação da embalagem de agrotóxico e
afim, por acidente, o responsável por esse produto fará o seu acondicionamento em saco
plástico apropriado e bombona plástica adequada, e comunicará o fato imediatamente ao
IMA. 

Art. 8º - É obrigatório constar da nota fiscal de aquisição de produto
agrotóxico e afim o número da receita agronômica, quando destinado a consumidor e o
número  de  registro  no  IMA  quando  destinado  a  armazenamento,  comercialização  ou
distribuição.

Art.  9º  -  Os  lançamentos  em  livro  próprio  ou  em  programa
informatizado de controle de estoque de agrotóxico ou afim, deverão ser feitos no prazo
máximo de cinco dias úteis após a aquisição ou venda do produto.

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
revoga qualquer disposição em contrário, especialmente a Portaria nº 030/92, de 17 de
dezembro de 1992.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 22 de março de 2001.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.º 430, DE 22 DE MARÇO DE 2001
 COM PRO VAN TE  DE  DEVO LU ÇÃ0  DE  EM BALAG EM  VAZI A  DE

AG RO TÓ XI CO  E  AF I M
I D E N T I F I C A Ç Ã O  D O  E S T A B E L E C E I M E N T O  C O M E R C I A L

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ:                                                                     REGISTRO NO IMA Nº

I D E N T I F I C A Ç Ã O  D O  U S U Á R I O

NOME:                                                                             DOC. IDENTIDADE:

ENDEREÇO:

N º  D A  N O T A  F I S C A L                                   N º   D A  R E C E I T A  A G R O N Ô M I C A

P R O D U T O S  V E N D I D O S /  E M B A L A G E N S  A  D E V O L V E R



AS EMBALAGENS ACIMA, DEPOIS DE ESVAZIADO O SEU CONTEÚDO, DEVERÃO SER DEVOLVIDAS PELO USUÁRIO, NO
LOCAL ABAIXO. O NÃO CUMPRIMENTO DESSA DETERMINAÇÃO IMPLICA EM INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI  Nº 10.545 DE
13/12/91 E NO DECRETO Nº 41.203 DE 08/08/00.

NOME:

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DAS EMBALAGENS DEVOLVIDAS

MARCA COMERCIAL

EMBALAGEM

TIPO (plástico, vidro...)

CAPACIDADE

QUANTIDADE

TRÍPLICE  LAVÁVEL?



RECEBI AS EMBALAGENS  ACIMA EM : ___/___/___ (preenchido pelo recebedor, estabelecimento comercial ou unidade de recebimento

         

NOME:                                                                           ___________________________________________________ 

ASSINATURA

1ª - VIA – USUÁRIO; 2ª VIA – COMÉRCIO; 3ª  VIA - UNIDADE DE RECEBIMENTO 



PROVIDÊNCIA A SEREM ADOTADAS PELO IMA

- Alterar a Portaria 030 em fevereiro de 2001;

- Treinar todos os engenheiros agrônomos do IMA na primeira 
semana de abril de 2001;

- Os engenheiros agrônomos treinados, treinarão comerciantes, 
responsáveis técnicos, e prestadadores de serviço de aplicação de 
agrotóxico (4 horas) no peíodo de 23 a 27 de abril de 2001, com a 
presença de servidores da DFPA e DESA quando for necessário;

- Os engenheiros agrônomos treinados, treinarão os usuários de 
agrotóxico no mês de junho de 2001, em todos os escritórios 
seccionais e municipais (4 horas)com a presença de servidores da 
DFPA e DESA quando for necessário;

- Estabelecer parcerias com o CREA, SMEA, EMATER;

- Fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais no mês de julho de
2001 para conferir as respectivas adequações para recebimento de
embalagens vazias e fazer a fiscalização de rotina;

- Fiscalizar as propriedades rurais selecionadas nos meses de agosto 
e outubro de 2001.
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