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RESOLUÇÃO CONAMA 334 / 2003 

• Art. 2º Para efeito desta Resolução serão adotadas 
as seguintes definições: 

 

• POSTO: unidade que se destina ao recebimento, 
controle e armazenamento temporário das 
embalagens vazias de agrotóxicos e afins, até que as 
mesmas sejam transferidas à central, ou 
diretamente à destinação final ambientalmente 
adequada; 



RESOLUÇÃO CONAMA 334 / 2003 

• Art. 2º Para efeito desta Resolução serão adotadas 
as seguintes definições: 

 

• CENTRAL: unidade que se destina ao recebimento, 
controle, redução de volume, acondicionamento e 
armazenamento temporário de embalagens vazias 
de agrotóxicos e afins, que atenda aos usuários, 
estabelecimentos comerciais e postos, até a 
retirada das embalagens para a destinação final, 
ambientalmente adequada; 



RESOLUÇÃO CONAMA 334 / 2003 

• Art. 2º Para efeito desta Resolução serão adotadas 
as seguintes definições: 

 

• III - UNIDADE VOLANTE: veículo destinado à coleta 
regular de embalagens vazias de agrotóxicos e afins 
para posterior entrega em posto, central ou local de 
destinação final ambientalmente adequada; 

 



RESOLUÇÃO CONAMA 334 / 2003 

• Art. 2º Para efeito desta Resolução serão adotadas 
as seguintes definições: 

 

• Estabelecimento Comercial: local onde se realiza a 
comercialização de agrotóxicos e afins, responsável 
pelo recebimento, controle e armazenamento das 
embalagens vazias de agrotóxicos nele vendidas. 



RESOLUÇÃO CONAMA 334 / 2003 

 

• § 2º - Os critérios de adequação de estabelecimento 
comercial para as operações de recebimento e 
armazenamento temporário das embalagens vazias 
de agrotóxicos e afins serão definidos pelo órgão 
ambiental competente. 



RESOLUÇÃO CONAMA 334 / 2003 

 

• Art. 7º - Os postos e centrais não poderão receber 
embalagens com restos de produtos, produtos em 
desuso, ou impróprios para comercialização e 
utilização. 



DECRETO 4.074 / 2002 

• Art. 53.  Os usuários de agrotóxicos e afins deverão 
efetuar a devolução das embalagens vazias, e 
respectivas tampas, aos estabelecimentos 
comerciais em que foram adquiridos, observadas as 
instruções constantes dos rótulos e das bulas, no 
prazo de até um ano, contado da data de sua 
compra. 



DECRETO 4.074 / 2002 

 

• § 2o  É facultada ao usuário a devolução de 
embalagens vazias a qualquer posto de 
recebimento ou centro de recolhimento licenciado 
por órgão ambiental competente e credenciado por 
estabelecimento comercial. 

 



DECRETO 4.074 / 2002 

 

• Art. 54.  Os estabelecimentos comerciais deverão 
dispor de instalações adequadas para recebimento 
e armazenamento das embalagens vazias 
devolvidas pelos usuários, até que sejam recolhidas 
pelas respectivas empresas titulares do registro, 
produtoras e comercializadoras, responsáveis pela 
destinação final dessas embalagens. 



DECRETO 4.074 / 2002 

 

•  § 1o  Se não tiverem condições de receber ou 
armazenar embalagens vazias no mesmo local onde 
são realizadas as vendas dos produtos, os 
estabelecimentos comerciais deverão credenciar 
posto de recebimento ou centro de recolhimento, 
previamente licenciados, cujas condições de 
funcionamento e acesso não venham a dificultar a 
devolução pelos usuários. 

       



DECRETO 4.074 / 2002 

 

 

• § 2o  Deverá constar na nota fiscal de venda dos 
produtos o endereço para devolução da embalagem 
vazia, devendo os usuários ser formalmente 
comunicados de eventual alteração no endereço. 

 



LEI 10.545 /  1991 

• Art. 8º- Os produtos agrotóxicos e afins somente 
poderão ser vendidos a usuários à vista de 
receituário expedido por profissional legalmente 
habilitado. 

 



CONTEXTO LEGAL ESTADUAL 

• DECRETO  41.203 / 2000 

 

• Art.  9º  - § 2º - O usuário de agrotóxico e afim fica 
obrigado a fazer a tríplice  lavagem  das embalagens 
recicláveis  e  devolvê-las  aos estabelecimentos 
comerciais em que foram adquiridas, no  prazo  de 
até  um  ano,  contado da data da compra, podendo 
a devolução  ser intermediada por postos ou 
centros de recolhimento. 



CONTEXTO LEGAL ESTADUAL 

• DECRETO  41.203 / 2000 

 

• Art.  9º  - §  3º  -  As  embalagens não recicláveis 
deverão  também  ser devolvidas  pelo  usuário aos 
estabelecimentos comerciais  em  que foram  
adquiridas,  no prazo de até um ano,  contado  da  
data  da compra. 

 



CONTEXTO LEGAL ESTADUAL 

• DECRETO  41.203 / 2000 

 

• Art.  9º  - §  4º  - O comerciante de agrotóxico ou 
afim fica obrigado  a receber,   de   quem   comprou   
agrotóxico   ou   afim   no   seu estabelecimento, as 
suas embalagens recicláveis ou não,  bem  como 
mantê-las  em depósito especial até recolhimento 
obrigatório  pela empresa produtora. 

 



CONTEXTO LEGAL ESTADUAL 

• DECRETO  41.203 / 2000 

 

• Art.  9º  - §  5º  -  A empresa produtora, 
manipuladora de agrotóxico  ou afim   deverá   
recolher,  semestralmente,  nos   estabelecimentos 
comerciais as embalagens recicláveis ou não. 

 



PORTARIA 204 / 2011 (MDICE) 

• Estabelecer os critérios do programa de avaliação da 
conformidade: 

• Para o preenchimento do Certificado de Inspeção para 
o Transporte de Produtos Perigosos,  

• Do Registro de Não-Conformidade,  
• Da Placa de Inspeção; 
• Da Placa de Identificação, por Organismo de Inspeção 

Acreditado-Produtos Perigosos e por representante da 
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-
Inmetro, que realizam inspeção de equipamentos 
rodoviários destinados ao transporte de produtos 
perigosos. 


