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� BASE LEGAL: 

− Lei Estadual Nº 8.014 de 14 Dezembro de 1984
� Dispõe sobre a preservação do solo agrícola e adota outas 

providências.

Art. 1º. Solo Patrimônio Nacional e, por consequência cabe ao Estado, 
aos proprietários de direito, aos ocupantes temporários e a 
comunidade preservá-lo, exercendo-se nele o direito de propriedade
ou a posse temporária com as limitações estabelecidas neste código 
de uso do solo agrícola para o Estado do Paraná.

- Parágrafo 2º. Ações ou omissões contrárias....na utilização e 
exploração são consideradas nocivas aos interesses do Estado do 
Paraná.

� Art. 2º. A utilização do solo agrícola somente será permitida
mediante um planejamento, segundo sua capacidade de uso 
através de tecnologia adequada.



- Art. 4º. Considera-se de interesse público...todas as 
medidas que visem:

a) Controlar erosão em todas as suas formas;
b)..
..alíneas
h) 

- Art. 6º Ao poder público estadual competente:(alíneas)
a) ditar a política de uso racional do solo agrícola;
b)..
c) fiscalizar e fazer cumprir as disposições da presente 

Lei;



− Art. 18º. O não cumprimento do que estabelece 
este código poderá ser punido, de acordo com a 
gravidade, com as seguintes penas:

a) advertência;

b) suspensão do acesso aos benefícios dos programas 
de apoio do poder público estadual;

c) multas;

d) desapropriação



− Art. 19º. As penalidades incidirão sobre os autores, 
sejam eles:

a) diretos ou proprietários;

b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, técnico 
responsável, administradores, diretores, proeminentes 
compradores...

c) autoridades que se omitirem ou facilitarem por 
consentimento, na prática do ato.



− DECRETO Nº 6.120 de 13 de agosto de 1985.
� Regulamento da Lei Nº 8.014/84..

Art. 1º ...solo agrícola é conceituado no contexto deste Regulamento, 
sob as óticas:

a) socioeconômica – entendido como recurso natural...deve ser 
obrigatoriamente preservado;

b) agronômica – considerado com um conjunto de corpos 
tridimensionais...porção superior da crosta terrestre, onde se 
desenvolve a vida  vegetal e animal...apresentando atributos 
internos próprios e características externas...tais, que é possível 
descrevê-los e classificá-los.

c) espacial – compreendendo toda a área do território paranaense 
não urbanizada, independentemente de seu uso momentâneo.



Art. 2º As responsabilidades por danos ou prejuízos ao solo agrícola, 
tanto podem decorrer da ação, quanto da omissão, levando o 
agente causador a responder por uma ou outra, nos termos da 
Lei e deste Regulamento.

Art. 3º São ações e omissões contrárias às disposições da lei:

a) a utilização do solo em desacordo com as classes de aptidão 
agrícola das terras estabelecidas pelo MA através da EMBRAPA, 
acrescidos por elementos e aperfeiçoamentos estabelecidos 
através de órgãos estaduais ou federais;

..alíneas
b)..
c)..
d)..
e)..



CAPÍTULO II

� DA POLÍTICA DE USO RACIONAL DO SOLO AGRÍCOLA

� Seção I
NA UNIDADE DE PLANEJAMENTO

� Seção II
� NAS ÁREAS DEGRADADAS

SEÇÃO III
� NAS ESTRADAS

SEÇÃO IV
� NAS ÁREAS URBANAS

SEÇÃO V
� NA CONDUÇÃO DA ÁGUA



CAPÍTULO III

� DO PLANEJAMENTO E DAS PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS

� Seção I
DO PLANEJAMENTO

ART. 13. o Planejamento conservacionista deve enquadrar o uso do solo
agrícola conforme a sua aptidão, constando de diagnóstico de
situação e do plano técnico.

Parágrafo 1º – A elaboração do diagnóstico de situação deverá levar em
conta pelo menos os seguintes parâmetros:

a) Meio Físico – hidrologia...

b) Meio Econômico – situação financeira do produtor...

c) Meio Social – sistema de trabalho na propriedade...



Parágrafo 2º O Plano Técnico deverá levar em consideração no mínimo
as características do meio físico e sócio-econômico para definir:

a) alternativas de uso preferencial por classe de aptidão dos solos e nível
de manejo;

b) diversificação de explorações;

c) práticas conservacionistas adequadas às explorações e segundo as
classes de aptidão dos solos;

d) localização das áreas de preservação permanente e /ou reserva legal;

e) sistemas racionais e adequados de reciclagem de resíduos de
reciclagem de resíduos sólidos e líquidos que coíbam a poluição e
degradação dos recursos hídricos e edáficos;

f) cronograma físico-financeiro.





Art.14 - O Planejamento conservacionista, poderá considerar duas escalas
de atuação para sua implementação;

a) a nível regional, seja em microbacias municipais, municípios e/ou
bacias hidrográficas;

b) a nível de propriedade rural.

Parágrafo 1º - O Planejamento conservacionista em bacias hidrográficas
prevalece sobre a divisão municipal, bem como sobre a de micro-
bacias....

Parágrafo 2º – O Planejamento conservacionista a nível das microbacias
hidrográficas municipais constituir-se-á no instrumento técnico
operacional efetivo para definição das prioridades e concentração de
esforços institucionais e comunitários, integrando-as na busca de
preservação do solo agrícola e de mais recursos naturais.



Parágrafo 3º – A nível de propriedade rural objeto de
planejamento conservacionista, caberá ao profissional
responsável atender no diagnóstico, à situação do imóvel
quanto a sua localização em nível de microbacia
hidrográfica, para elaborar o plano técnico conservacionista
integrado.

Parágrafo 4º – O Planejamento conservacionista poderá ser
feito independentemente de divisas ou limites de
propriedades rurais, quando de interesse público e/ou
comunitário.





















SEÇÃO II
DAS PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS

Art. 15 - Com base nos conhecimentos técnico-científicos 
disponíveis, para fins de planejamento, e/ou plano técnico, são 
entendidas como práticas conservacionistas de controle de 
erosão, de recuperação e manutenção das condições físicas, 
químicas e biológicas do solo e de adequação da 
operacionalidade rural:



- Sistema de terraceamento;
- Adequação de estradas e carreadores;
- Sistematização dom solo e contenção voçorocas;
- Bueiros, caixas de retenção, tanques e acudes;
- Dissipadores de energia  assoreadores;
- Quebra de camada adensada através de práticas mecânicas e 

vegetativas;
- Cobertura do solo;
- Cordões de contorno vegetados;
- Faixas de retenção vegetados;
…e + 33 práticas descritas e sugeridas no Art. 15 do Decreto..









CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Art. 18 – O mau uso do solo atenta contra os interesses do Estado,
exigindo deste, serviços de orientação, fiscalização e repressão que
permitam o controle integrado efetivo dos seus recursos naturais.

Parágrafo 1º – A fiscalização e a aplicação do presente código ficará a
cargo da Secretaria de Estado da Agricultura (ADAPAR), não excluindo
a colaboração de outros órgãos e instituições públicas e privadas.

Parágrafo 2º – Todos os órgãos de Assistência Técnica do Poder Público
Estadual, ao meio rural, deverão dar prioridade à educação
conservacionista.

Parágrafo 3º – Os órgãos de pesquisa e instituições científicas oficiais, no
âmbito estadual, terão licença permanente para a coleta de material e
para experimentação com qualquer tratamento de solo, bem como
escavações para fins científicos.



Parágrafo 4º – A conservação do solo e dos recursos naturais
deverá fazer parte obrigatória de todos os currículos das
escolas estaduais e municipais, devendo os livros
escolares, a serem adotados, possuir textos e educação
conservacionista, previamente aprovados pelo Conselho
Estadual de Defesa do Ambiente.

Parágrafo 5º – O Estado, através da Secretaria de Estado
Extraordinária para assuntos de Comunicação Social,
deverá viabilizar, por meio de jornal, rádio e TV a
divulgação de práticas conservacionistas e da preservação
dos recursos naturais.



CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 19º – O não cumprimento da Lei nº 8.014/84, ou do
Regulamento, implica em sanção de penalidades.

Art. 20º – As penalidades incidirão sobre os autores, sejam
eles:

a) diretos ou proprietários;

b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, técnico 
responsável, administradores, diretores, prominentes 
compradores...



Art. 21º – São Penalidades aplicáveis:

a) Advertência;

b) Suspensão do acesso aos benefícios dos programas de apoio
do poder público estadual, inclusive creditícios;

c) Multa de três a trinta vezes o Maior valor de Referência (MVR),
por hectare de solo prejudicialmente atingido, em decorrência da
ação ou omissão ilícita, nos termos da Lei e do regulamento;

d) Desapropriação da área do infrator, na qual é gerada a prática,
ou constatada a omissão, contrárias às disposições da Lei e do
Regulamento.



Parágrafo 1º – No caso de extinção, alteração ou substituição
do MVR, serão utilizados novos indicadores equivalentes...

Parágrafo 2º – A Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento definirá, através de ato próprio, para efeitos
deste artigo, o que se considera como solos
prejudicialmente atingido.

Obs. A Portaria Nº 272/2014 – Substitui os critérios previstos
no Art. 21 do Decreto 6.120/85 e passa a vigorar conforme
os Art.s 12 a 21, adotando-se para os cálculos das multas
a UPF/PR – Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná,
por hectare de solo prejudicialmente atingido.

Valor para 2015 = R$ 79,90.



“LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR”

� Resolução SEAB nº 066/2001 – Dispõe sobre as normas 
regulamentadoras dos procedimentos fiscalizatórios para a 
preservação do solo agrícola do Estado do Paraná...

- Art. 1º A fiscalização.....deverá obedecer ao seguinte 
procedimento:

(Revogada pela Resolução Nº 001 de 05 de janeiro de 2015)

O Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a 

competência da ADAPAR para tratar da matéria...Resolve 
revogar a Resolução nº 066/2001, que disciplina a 

fiscalização do uso do solo.



PASSA A VIGORAR A

PORTARIA Nº 272 de 23 de dezembro de 2014.
(ADAPAR)

Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento da 
legislação paranaense de preservação do solo 

agrícola pelo seu uso adequado e dá outras 
providências.



“LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR”

� Portaria 272 de 13/12/2014 – Dispõe sobre a fiscalização do 
cumprimento da legislação paranaense de preservação do solo 
agrícola pelo seu uso adequado e dá outras providências.

Art. 1º O Fiscal de Defesa Agropecuária-FDA, motivado ou não 
pela prévia comunicação por terceiros do uso inadequado do 
solos agrícola, deverá proceder as ações de fiscalização, 
conforme previsto nesta Portaria.

§ 1º A comunicação da ocorrência....deverá ser encaminhada 
formalmente à ADAPAR, especificando: a).., b)..., c)..., d)...

§ 2º Após avaliar os fatos ...e tendo constatado ouso inadequado 
do solo agrícola o FDA deverá notificar o responsável(eis), 
bem como todo aquele que concorra para o dano.

§ 3º Para efeitos desta Portaria são considerados responsáveis 
pelo dano: a)…b)…, c)….d)….



§ 4º – No Termo de Notificação o FDA deverá fazer constar:

a) A identificação e endereço da ULSA;

b) Nome ou razão social, cpf ou cnpj, endereço…do responsável pelo processo de 
deterioração do solo agrícola;

c) A localização do imóvel,

d) Tipo e grandeza da erosão verificada, área do solo prejudicilamente atingida e as 
consequências ao meio ambiente;

e) A menção dos dispositivovos legais que fundamentaram a notificação e suas 
determinaçòes;

f) As sanções adminstrativas civis e penais às quais o notificado está sujeito, caso nào 
atenda as determinações legais;

g) A determinação para que lhe seja apresentado no prazo de até 30 dias, podendo ser 
prorrogável por igual período mendiante justificativa técnica, alternativamente:
1 – Laudo Técnico – LT….

2 – Planejamento COservaionista de Solos e Água – PCSA …

§ 5º Quando houver cultura instalada que impossibilite o correto dimensionamento das obras 
e práticas conservacionistas e nÃo houver concorrência com danos em áreas sujeitAS 



- Art. 2º O Planejamento Conservacionista deverá enquadrar 
o uso do solo agrícola conforme sua aptidão...

- Art. 3º As alterações do cronograma ou na realização das obras ou
práticas ....que impliquem na dilação dos prazos avençados deverão
ter a ciência da ADAPAR..

- Art. 4º Constatado uso inadequado do solo agrícola em área objeto de 
Contrato de Arrendamento ou de Parceria os arrendatários e parceiros 
serão responsabilizados pelo descumprimento da legislação 
paranaense...quando:

I – houver contrato escrito e em conformidade à legislação vigente;

II – comprovadamente causaram ou concorreram à deterioração do solo 
agrícola;



RESOLUÇÃO Nº 172/2010 – Estabelece critérios para 
alocação de terraços em sistemas de plantio direto, 
segundo orientações técnicas do IAPAR.

DECRETO ESTADUAL Nº 4.333/1988 – Fica o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR 
autorizado a conceder a particulares, a título precário, 
permissão de uso de faixas de domínio de rodovias
estaduais, de acordo com as normas aprovadas pelo 
presente Decreto.



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
Antes da Portaria Nº 272/2014

1º Estímulo para acordo entre as partes e solução;

2º Emater / Secretarias Municipais de Agricultura / Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR / CSA's /
Cooperativas;

3º Notificação – ADAPAR;

4º Autuação – ADAPAR;

5º Ministério Público;

6º Via Judicial



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
Após a Portaria Nº 272/2014

ADAPAR

1º Atendimento das denúncias que chegam à OUVIDORIA;

2º Fiscalização – Verificação da Procedência ou Não;

3º Notificação;

4º Autuação;

5º Envio de Ofício ao IAP – No caso de Danos ambientais;

6º Atendimento às demandas do Ministério Público;









Ouvidoria









Descrever os fatos

















PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO – ATUAL

Acordo Mal Sucedido entre as partes:

Quando do recebimento da denúncia, para instruir os
procedimentos fiscalizatórios, o Fiscal solicita do
denunciante as seguintes informações:

Todas as informações possíveis: imóvel e responsáveis
legais.

• Certidão de Inteiro Teor/Matrícula do Imóvel



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO – ATUAL

- Denúncia
- Constatação do Fiscal

OUVIDORIA: Diretamente no site ADAPAR 
“Fale com o Ouvidor”

Visita à campo: Diagnóstico - (Ocorrência):
Procedente?

Improcedente?



DIAGNÓSTICO

Ferramentas úteis:

• Fotos Aéreas - IAP
• Mapas de glebas
• Fotos de satélites
• Fotografias
• E outras tecnologias disponíveis



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Visando: 

• Delimitar a área de contribuição do processo erosivo,
• Identificar os agentes envolvidos (propriedades, 

estradas, rodovias, áreas urbanas, galerias de águas 
pluviais, etc..

• Quantificar a área prejudicada,
• Especificar os problemas de deterioração e suas 

magnitudes.

OBS. Registrados em Termos de Fiscalização junto ao 
Denunciante



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

NOTIFICAÇÃO:

Objetivo: Informar ao fiscalizado sobre a obrigação de fazer, ou 
deixar de fazer, alguma coisa prevista em lei.

Obs. Havendo ciência concomitante da denúncia junto ao 
Ministério Público e na ADAPAR, envolvendo as mesmas 
pessoas e o mesmo fato, o Fiscal entra em contato com o MP 
para decidir qual órgão irá agir, evitando dois procedimentos 
administrativos distintos e simultâneos.

Obs. Se um órgão do Estado já tutela o pedido, outro não poderá 
agir, pelo principio da prevenção, o processo deve ter início no 
órgão que primeiro recebeu a denúncia.



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Normas sobre Arrendamentos e Parcerias:

Lei Nº 4.504 de 30/11/1964. 

– “Dispõe sobre o estatuto da terra...”



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Recebida a Notificação, o Notificado terá:

• 30 (trinta) dias para comprovar, por meio de 
Laudo Técnico, a solução do problema; ou

• 30 (trinta) dias para apresentar Planejamento 
Conservacionista da propriedade.



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA:

- Conforme exigências legais...

- Roteiro Mínimo Para Planejamento Conservacionista..

• Sugestão de Planejamento: itens constantes na 
Legislação.



• Vencido o prazo de execução das obras previstas no 
cronograma do Planejamento Conservacionista 
proposto, o fiscalizado deve apresentar à ADAPAR o 
Laudo Técnico de sua conclusão, emitido pelo 
Responsável Técnico, acompanhado de ART;

• A falta do Laudo impede o arquivamento dos autos, 
(conforme previsto na Portaria 272/2014)



• A não apresentação do Planejamento 
Conservacionista, ou o Laudo Técnico 
comprobatório da execução das obras, dentro 
dos prazos estabelecidos, 

– fica o fiscalizado passível da autuação e 
consequente penalização.



• AUTUAÇÃO:

Inicia-se o processo repressório propriamente 
dito.

“PROCESSO ADMINISTRATIVO”.



Com a autuação, mesmo comprovando a 
execução das obras, o procedimento 
administrativo (“processo”) deverá ser 
tramitado junto à ADAPAR;

Após autuado, o processo só se encerra com a 
Decisão da Autoridade Administrativa 
(Sentença), 



Sentenças - Penalidades

Lei Estadual 8014/1984

- Advertência;
- Suspensão do acesso ao crédito e 

benefícios de programas de governo;
- Multas;
- Desapropriação.





Desafios ??

x

OBRIGADO!


