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Notícias da AENDA
Novembro 2011

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
01. ATOS SOBRE REGISTROS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
-- ATO No 54 – Pedidos de pesquisa - RET (18 pedidos)
-- ATO No 55 – Alterações diversas (16 alterações)
-- ATO No 56 – Pedidos de exportação – REX (9 pedidos)
-- ATO No 57 – Alterações diversas (20 alterações)

-- RETIFICAÇÕES
(a) Retificação Ato 47_DOU 14out10 (item 1)_corrige a marca para Fatorbr, de produto à base
de Acefato da Ouro Fino.
(b) Retificação Ato 42_DOU 16set11 (item 17)_o processo de RET citado na verdade é da
Bayer, e não da Basf.

-- MUDANÇA DE MARCA EM PRODUTOS REGISTRADOS
(a) Violin TS_reg 010/08_Fipronil da BASF = agora é Source
(b) Royal_reg 085/11_Cresoxim metílico da MILENIA = agora é Arcádia

02. NOVOS REGISTROS NO SITE DO MAPA
No final deste mês foram apresentados no site mais 26 novos registros, a saber:
● PRODUTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES
Nicosulfuron Técnico Rotam_reg 95/11
(NICOSULFUROM da ROTAM)
Fluazifop Tecnico Sinon_reg 101/11 (FLUAZIFOP-PBUTILICO da SINON)
Fipronil Tecnico Agria_reg 103/11 (FIPRONIL da
AGRIALLIANCE)
Mancozeb Tecnico_reg 110/11 (MANCOZEB da
PROPHYTO)
Glyphosate Technical_reg 112/11 (GLIFOSATO da
CONSAGRO)
Glifosato Tecnico Rainbow_reg 114/11 (GLIFOSATO
da RAINBOW)
Azoxistrobin Tecnico Cheminova_reg 120
(AZOXISTROBINA da CHEMINOVA)

Acetamiprid Tecnico CCAB_reg 98/11
(ACETAMIPRID da CCAB)
Acetamiprid Tecnico DVA_reg 102/11
(ACETAMIPRID da DVA)
Clorpirifos Tecnico Fersol_reg 108/11
(CLORPIRIFOS da FERSOL)
Fipronil Tecnico Ouro Fino_reg 111/11 (FIPRONIL
da OURO FINO)
Glifosato Tecnico Alamos_reg 113/11 (GLIFOSATO
da ALAMOS)
Glifosato Tecnico Atanor III_reg 115/11
(GLIFOSATO da ATANOR)

● PRODUTOS FORMULADOS DE PT EQUIVALENTE
Unimark 700 WG_reg 97/11 (METRIBUZIM da
UNITED PHOSPHORUS)
Camp-D_reg 105/11 (PICLORAM + 2,4-D da
PRENTISS)

Kleios_reg 104/11 (TRIFLOXISSULFUROMSÓDICO da AGROBIO)
Raio_reg 106/11 (PICLORAM + 2,4-D da PRENTISS)
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Actend_reg 109/11 (TRIFLOXISSULFUROMSÓDICO da AGROBIO)
Carbendazim Nortox BR_reg 118/11
(CARBENDAZIM da NORTOX)

Urge 750 SP_reg 116/11 (ACEFATO da CONSAGRO)

● PRODUTOS FORMULADOS DE PT NORMAL
Neomip_reg 96/11 (NEOSEIULUS CALIFORNICUS
da PROMIP)
Lecar_reg 100/11 (LAMBDA-CIALOTRINA da
SYNGENTA)
Grão Verde_reg 117/11 (SULFLURAMIDA da DIPIL)

Trueno_reg 99/11 (AMINOPIRALIDE +
FLUROXIPIR METILICO da DOW)
Methamax_reg 107/11 (METARHIZIUM
ANISOPLIAE da TURFAL)
Altacor BR_reg 119/11 (CLORANTRANILIPROLE
da DU PONT)

03. ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS
-- O MAPA suspendeu o atendimento previsto para 07 a 09nov2011, devido à falta de condições
estruturais (Ofício 448 de 03nov).
-- O atendimento do MAPA (e da ANVISA e IBAMA) será de 29nov a 01dez, segundo o novo
Ofício 450.
-- Posteriormente, alguns associados reportaram que o MAPA respondeu por e-mail que a
reunião dos dias 29nov a 01dez estava cancelada. Com isso, algumas empresas não viajaram,
enquanto outras estiveram lá e foram atendidas.
Nota da Aenda: O que está acontecendo? As empresas dizem que esses atendimentos presenciais
são essenciais para troca de informações e que, infelizmente, estão diminuindo ao longo dos
anos. Atenção governo: só grandes empresas podem manter representantes em Brasília; a
maioria das empresas depende dessas reuniões pré-agendadas.

04. REUNIÃO DE PESTICIDAS DA REGIÃO NAFTA
O Coordenador da CGAA, Luis Eduardo Pacifici Rangel, representou o MAPA nesta reunião em
Arlington/Virginia-USA, ocorrida este mês.

05. COBRANÇA DE NOVOS LAUDOS PARA ISCA FORMICIDA
A Instrução Normativa 36/2009, em seu art. 19, definiu novas regras relativas aos testes de
eficácia das iscas formicidas e concedeu 1 ano para as empresas titulares de registro
apresentarem novos laudos.
Agora, o Ofício no 441 da CGAA (27out2011) solicitou que esses novos laudos ainda não
apresentados sejam encaminhados no prazo de 10 dias.

06. ALTERADA REGRAS NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS
A Instrução Normativa 49 (depois retificada para 51) altera algumas instruções relativas à
importação de animais, vegetais, seus produtos, derivados e partes, subprodutos, resíduos de
valor econômico e dos insumos agropecuários, para fins de controle fitossanitário, zoosanitário
e de qualidade, sujeitos ao licenciamento no SISCOMEX. Foram revogadas as IN 40/2008, IN
43/2003 e IN 25/2003.

08. MANUAL VIGIAGRO É ALTERADO
A Instrução Normativa 50 alterou algumas passagens da IN 36/2006 que traz o Manual de
Procedimento Operacionais do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO.
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09. MONITORAMENTO DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES
Saíram os resultados do PNCRC/Vegetal da safra 2010/2011. Resumidamente, o balanço da
conformidade ficou assim:
● AGROTÓXICOS
-- Conformidade 100% = Arroz, Batata, Café, Feijão e Tomate
-- Conformidade entre 90% e 100% = Banana (90%), Limão/Lima Ácida (91,17%), Maçã
(99,13%), Mamão (95,57), Manga (91,07%), Melão (90,91%), Milho (96,15%) e Uva (90,20%)
-- Conformidade entre 70% e 90% = Abacaxi (82,86%), Laranja (76,67%) e Trigo (73,33%)
-- Conformidade abaixo de 70% = Alface (54,28%), Morango (48,89%), Pimentão (27,50%) e
Soja (68%)
Separamos o caso da Soja para mostrar os detalhes:
-- As inconformidades foram no MS e PR
≠ Mato Grosso do Sul = de 10 amostras 3 tinham inconformidades (2 com Pirimifós metílico –
produto com uso não autorizado na cultura; e 1 com Imidacloprid acima do LMR permitido)
≠ Paraná = de 10 amostras 5 tinham inconformidades (5 com Pirimifós metílico – produto com
uso não autorizado na cultura)
● AFLATOXINAS
-- Conformidade 100% = Arroz, Feijão e Milho
-- Conformidade entre 90% e 100% = Nihil
-- Conformidade entre 70% e 90% = Amendoim (78,95%)
-- Conformidade abaixo de 70% = Castanha-do-Brasil = 66,67%
● SALMONELA
-- Pimenta do reino = 83,87%

10. CÂMARA DE INSUMOS – CTIA
● Mercado de Defensivos
Segundo o SINDAG o mercado de jan a out apresentou os seguintes números, em R$ Milhões:
-- Herbicidas = 3.455
-- Fungicidas = 2.750
-- Inseticidas = 3.512
-- Acaricidas = 147
-- Outros
= 334
-- TOTAL = R$ 10.199 milhões
Esse valor está 10% maior que o obtido no mesmo período de 2010 (R$ 9.278 milhões).

10. CTA
● Orientação sobre procedimentos técnicos e administrativos para a avaliação
da determinação da equivalência entre produtos técnicos
-- Em 05out ocorreu no IBAMA a reunião para apresentação do documento divulgado por Ofício
com o título acima. O governo concedeu 30 dias para as empresas com dossiês na “fila”
solicitarem prazo para cumprimento das novas regras, caso contrário os processos serão
indeferidos sumariamente.
-- Em 03nov a AENDA protocolou carta no CTA e nos 3 Órgãos, apresentando argumentação
técnica contestando vários pontos do documento e requerendo:
[1] seja facultativo, para as empresas associadas à AENDA, proceder a adequação de seus
pedidos de registro protocolizados anteriormente a 05 de outubro de 2011 e dos pleitos cujos
estudos tenham sido contratados anteriormente à esta data, devendo tais pedidos ser
normalmente analisados, caso a caso, à luz das determinações até então em vigor, intimando-se a
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associada a cumprir eventuais exigências em seus processos, afastando-se o indeferimento
sumário dos seus pleitos, nos exatos termos da legislação que rege a matéria.
[2] para as empresas associadas da AENDA que solicitarem prazo para adequação de seus
pleitos ao Ofício Circular em comento, que tais pleitos não sejam suspensos e sejam analisados
normalmente, ainda que não adequados, intimando-se a associada a cumprir eventuais
exigências, afastando-se o seu indeferimento sumário, nos exatos termos da legislação que rege a
matéria.
[3] suspensão imediata dos prazos para adequação preconizados no Ofício até que sejam
encerradas as tratativas de discussão técnica;
-- Até a presente data não houve resposta.

07. CONAB
Entre 16 e 22out a CONAB fez o 2º levantamento da safra brasileira de grãos. A previsão é uma
área de 50,9 milhões de hectares para algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona,
milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale. A produção estimada fica entre
157,2 e 160,5 milhões de toneladas.

ANVISA
ANVISA – SETOR FITOSSANITÁRIO
01. MONOGRAFIAS NOVAS
-- TRICHODERMA STROMATICUM (Fungicida microbiano) – (a) Inclusão de novo
ingrediente ativo na relação de monografia, com a numeração T65, para controle de
Moliophthora perniciosa em Cacau. LMR e Intervalo de Segurança sem necessidade de
determinação.

02. MONOGRAFIAS ALTERADAS
-- PIRACLOSTROBINA (Fungicida) – (a) Inclusão da aplicação em sulco de plantio na Batata
(LMR = 0,01 mg/kg e IS = não determinado); e, (b) Inclusão da aplicação em toletes no
momento do plantio da Cana-de-açúcar (LMR = 0,1 mg/kg e IS = não determinado).
-- CLOTIANIDINA (Inseticida) – (a) Inclusão de aplicação foliar em Feijão (LMR = 0,02
mg/kg e IS = 21 dias); e, (b) Inclusão de aplicação foliar em Soja (LMR = 0,02 mg/kg e IS = 14
dias)
-- METIRAM (Fungicida) – Inclusão de aplicação em sulco de plantio na Batata (LMR = 1,0
mg/kg e IS = não determinado).
-- BEAUVERIA BASSIANA (Inseticida microbiológico) – (a) Inclusão de novo isolado = IBCB
66, para controle de Bemisia tabaci; (b) Inclusão de Pepino e Soja, em aplicação foliar. LMR e
IS sem necessidade de determinação.
-- METARHIZIUM ANISOPLIAE (Inseticida microbiológico) – (a) Inclusão de novo isolado =
IBCB 348, para controle de Mahanarva fimbriolata; (b) Inclusão de formulação Pó Molhável
com o isolado IBCB 425, em concentração máxima de 31,5% m/m com o mínimo de 8 x 109
conídios viáveis, para controle de Zulia entreriana; e, (c) Inclusão de formulação Solução
Concentrada com o isolado IBCB 425, em concentração máxima de 25 g/l com o mínimo de 2,5
x 108 de propágulos viáveis/ml, para controle de Mahanarva fimbriolata.
-- ABAMECTINA (Acaricida, Inseticida e Nematicida) – (a) Inclusão de aplicação foliar na
Soja, com LMR = 0,01 mg/kg e IS = 14 dias; (b) Alteração do LMR na Soja (tratamento de
semente) de 0,005 para 0,01 mg/kg.
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03. EQUIVALÊNCIA: MAIS 5 PRODUTOS NA LISTA DE REFERÊNCIA
Os Produtos Técnicos acrescentados foram:
-- CARFENTRAZONA-ETÍLICA_reg. 43/00 (FMC)
-- ESPINOSADE_reg. 74/98 (DOW)
-- ISOXAFLUTOL_reg.031/97 (BAYER)
-- TETRACONAZOL_reg 5999 (ISAGRO)
-- TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO_reg. 069/01 (SYNGENTA)

04. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
A Portaria 1.648 reformulou as atribuições da Gerência-Geral de Alimentos. Foram
acrescentadas as áreas de Coadjuvantes de Tecnologia, Novas Tecnologias e Novos Produtos
Relacionados a Alimentos com Ação Específica sobre o Organismo Humano. Por outro lado, foi
retirada a área “Resíduos de Agrotóxicos”.

05. ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS
A GGTOX enviou comunicado confirmando o período de 29nov a 01dez para atendimento a
representantes das empresas que pediram vistas aos seus processos.

ANVISA – SETOR DOMISSANITÁRIO
01. RDC 52 – DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS
INPEV e ABAS fizeram workshop para detalhar o Projeto Piloto para recebimento e destinação
final das embalagens vazias de Saneantes domissanitários desinfestantes de uso profissional.
Será realizado entre 01dez2011 e 30abr2012, abrangendo a Grande São Paulo (recebimento na
Unidade de Taubaté), o Grande Rio (recebimento na Unidade de Paty do Alferes) e o Grande
Recife (recebimento na Unidade de Carpina).

02. LAUDOS NA ÁREA DE DOMISSANITÁRIOS
Em reunião na ABIPLA, a Gerente de Saneantes alertou que muitos laudos apresentados pelos
laboratórios e protocolados pelas empresas registrantes contém erros e inconsistências. Esses
pedidos serão indeferidos.

IBAMA/MMA
01. ADIAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS
A CGASQ enviou comunicado sobre a transferência do atendimento às empresas de 07 e 08nov
para 29 e 30nov, sendo que não há necessidade de reencaminhamento de pautas.

AENDA DENUNCIA PRAZO DE REGISTRO NÃO CUMPRIDO
Para reclamar do não cumprimento do prazo de 120 dias para concessão de registros de
agrotóxicos, conforme dispõe o art. 15 do Decreto 4074/2002, a AENDA apresentou
manifestação junto ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União e ao
Ministério Público Federal.
A Associação quer aparelhamento correto dos órgãos avaliadores e daqueles responsáveis pelos
registros para o cumprimento dos prazos legais.
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REAVALIAÇÕES
01. CANCELAMENTO DO METAMIDOFÓS EM SUSPENSE – XI
-- AENDA protocolou carta ao Ministro Mendes Ribeiro, com cópia para o Secretário de Defesa
Agropecuária Francisco Jardim e para o Diretor de Programa Ênio Marques, relatando todo o
caso e reclamando da absoluta omissão do Ministério da Agricultura em relação ao produto líder
no segmento de Inseticidas e no mercado há cerca de 30 anos; sendo que, por um processo da
ANVISA repleto de erros e inverdades (agora sendo investigadas na Justiça) retira do mercado
em apenas 6 meses um produto de tal importância para a Agricultura e com registro apto no
Ministério da Agricultura.

DESINDUSTRIALIZAÇÃO
TAMINCO E BASF anunciaram o fechamento de suas fábricas de Aminas que atendiam sínteses
de 2,4-D e de Glifosato. São dois produtos usados em larga escala. São mais produtos
intermediários que o Brasil deixa de produzir. Mais importação!
Nota da Aenda: O setor de Defensivos Agrícolas já importa acima de 80% de suas necessidades,
se incluirmos na conta Matérias-Primas, Intermediários, Produtos Técnicos e Produtos
Formulados.
O culpado tem nome: Custo Brasil e Câmbio, ou seria, falta de Política Industrial?

PARLAMENTO
01. SENADO
-- PLS 679/2011: A Senadora Ana Rita Esgário (PT/ES) apresentou esse novo Projeto de Lei
em que propõe alterar a Lei 7.802/1989 para instituir a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico
Natural.
-- PLS 681/2011: Com esse PL a Senadora Ana Rita também pretende alterar a Lei
7.802/2011 para banir 12 produtos em reavaliação na ANVISA (Glifosato, Cihexatina,
Endossulfan, Abamectin, Fosmete, Parathion, Metamidofós, Forate, Triclorfon, Carbofuran,
Paraquate e Lactofen); além de proibir a pulverização por aeronaves,

02. CÂMARA
-- Subcomissão especial sobre o uso de agrotóxicos e suas conseqüências à
saúde – Comissão de Seguridade & Família: A Subcomissão apresentou um longo
relatório. Citam diversas vezes o caso do leite materno de Lucas do Rio Verde, como se fosse
fato verdadeiro. As proposições passam por aumentar as taxas de registro e renovação de registro
a cada 10 anos, entre outras.

MDIC
01. INPI PUBLICA VALORES DOS SERVIÇOS PARA 2012
Com a Portaria 275 o INPI estabeleceu os valores de todos os seus serviços ligados a patentes
para 2012.
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02. SECEX IMPLANTA SISCOMEX WEB EXPORTAÇÃO
A SECEX alterou a Portaria 23/2011 em diversos artigos para adaptar aos procedimentos do
SISCOMEX Exportação em ambiente web. Para isso editou a Portaria 38.

03. VERIFICAÇÃO DE ORIGEM SOB DENÚNCIA
O DEINT publicou a Portaria 39, dispondo sobre a verificação da origem de produto
(autenticidade, veracidade e observância da Resolução CAMEX 80/2010), mediante denúncia na
fase de licenciamento de importação.

04. CRITÉRIOS PARA COTAS DE IMPORTAÇÃO X RESOLUÇÃO 83
A SECEX estabeleceu critérios para alocação de cotas de importação estabelecidas pela
Resolução CAMEX 83/2011 e para isso alterou o art. 118 e o Anexo X da Portaria SECEX
23/2011.

05. CONFORMIDADE NA PRODUÇÃO INTEGRADA AGROPECUÁRIA
Considerando a necessidade de ampliar o escopo do Programa de Avaliação da Conformidade da
Produção Integrada de Frutas para outros produtos do setor agropecuário, foi aprovada a revisão
dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Produção Integrada Agropecuária – PI
Brasil. Para isso foi publicada a Portaria INMETRO no 443.

MCT-CGBS – CONTROLE DE ARMAS QUÍMICAS
Recebemos o Ofício 225 do MCTI a respeito da obrigação da Declaração de Atividades
Realizadas frente à Convenção de Proibição de Armas Químicas. A Coordenação-Geral de Bens
Sensíveis solicita o preenchimento de formulários até 31jan2012, pelo e-mail cgbe@mct.gov.br.
Envia material explicativo e as tabelas das substâncias químicas que devem ser relatadas.
Qualquer dúvida, contatar (61) 3411-5602.

AENDA ATUALIZA DADOS DE CADASTRO ESTADUAL
AENDA mantém uma relação de informações sobre Cadastro de Produtos em cada Estado da
Federação. O quadro mostra as legislações utilizadas, os documentos necessários ao
cadastramento, as taxas cobradas, os principais contatos e outras informações.

ESTADOS
01. ALAGOAS
-- Reunião de fiscais: Maceió hospedou a Reunião Anual de Insumos Agropecuários,
promovida pelo MAPA.

02. AMAPÁ
-- Ações da DIAGRO sobre agrotóxicos: (a) Apreensão de 313 l e 48 kg de produtos
vencidos; (b) Notificações por falta de IPI para venda e armazenamento inadequado, nas casas
agropecuárias; (c) 11 palestras educativas para estudantes e produtores rurais; (d) Elaboração de
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Manual de Procedimentos para fiscalização de agrotóxicos; e, (e) Elaboração de proposta de Lei
e de Decreto Estadual, documentos encaminhados ao governador do Estado.

03. AMAZONAS
-- 1º Posto de Recebimento de embalagens vazias do Estado: O município de Rio
Preto da Eva inaugurou no o primeiro Posto de Recebimento de embalagens vazias de
agrotóxicos do Estado. Funcionando na propriedade do IDAM/Codesav de Rio Preto, o posto
tem capacidade para receber até cinco toneladas de embalagens, que serão trazidas para Manaus
uma vez por semana para a Central de recebimento, no Distrito II, próximo ao Puraquequara,
onde são reutilizadas. A Central é mantida pela Associação de Comerciantes de Agrotóxicos –
ARAM e é integrante do sistema INPEV. A iniciativa da Comissão Executiva de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal (Codesav), surgiu devido à preocupação do Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) com o grande número de embalagens
vazias encontradas jogadas nas propriedades rurais. O Posto de Rio Preto da Eva será gerenciado
em parceria com os vendedores de agrotóxicos do município. A Unidade teve a parceria da
Prefeitura local.

04. CEARÁ
-- Técnicos pedem uso emergencial para enxofre na cajucultura: Em razão com o
estrago que o fungo oídio (provável mutação) está causando na cultura do Cajú, os técnicos da
Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA e da EMATERCE solicitam, em caráter de
urgência, autorização para o uso de Enxofre no combate à praga. O produto não está registrado
para Caju, mas experimentos realizados pela Embrapa Agroindústria Tropical no Piauí e no
Ceará demonstraram a eficácia.
-- SEMACE fecha ciclo de 7 workshops em Baturité: A Superintêndência Estadual do Meio
Ambiente realizou o evento em todas as macrorregiões do Estado. A temática dos eventos era
“Comercialização e Uso Legal de Agrotóxicos no Estado do Ceará”, e, agora, será elaborado um
diagnóstico em parceria com ADAGRI, CREA-CE e ANDAV.

05. GOIÁS
-- AGRODEFESA e POLÍCIA AMBIENTAL apreendem carga de
embalagens vazias: A carga foi apreendida na BR-153 e teria partido da própria Central de
Recebimento de Luziânia e teria como destino uma indústria de reciclagem de plásticos em
Goiânia. O caso está sob investigação policial.

06. MATO GROSSO
-- Taxas para cadastro em out-nov-dez: O valor da UPF/MT foi alterado para R$ 46,83

a partir de 01out2011, pela Portaria SEFAZ no 251. O cadastro de agrotóxico passou para R$
1.251,29 e uma alteração para R$ 417,25.

07. MINAS GERAIS
-- Assembléia Legislativa promove reunião contra agrotóxicos: Por iniciativa dos
Deputados Adelmo Leão (PT), Almir Paraca e Rogério Correia foi realizada uma Audiência
Pública em 16nov, em apoio à Campanha Nacional Permanente Contra o Uso de Agrotóxicos.
-- HS JARDINAGEM é descredenciada de serviço FitoQuarentenário: Os
registros BR 213 e BR-MG 133 da empresa HS Jardinagem Ltda, de Belo Horizonte, referentes a
tratamentos fitoquarentenários, foram cancelados.
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-- IMA faz balanço das fiscalizações do 1º semestre: Foram 5.743 fiscalizadas, sendo
2.316 em estabelecimentos que comercializam agrotóxicos e 3.427 em propriedades rurais. Isso
gerou a interdição de 9.851 kg e 40.077 litros de agrotóxicos. O que coloca o Estado como o 1º
do ranking nacional no quesito fiscalização, embora seja apenas o 6º no uso deste insumo.
--PL 2686 – Usuários de agrotóxicos: Esse Projeto de Lei Estadual, de autoria da Dep
Liza Prado, propõe que os fornecedores de agrotóxicos disponibilizem para consulta um cadastro
central de consumidores contendo informações descritas na Lei 10.545/1991, e, até o dia 10 de
cada mês os revendedores deverão informar às autoridades a quantidade de cada produto vendido
e seus compradores; e, determina ainda que as aplicações por aeronaves respeite uma faixa de
100 m das margens de cursos d’água e represas.
-- EXPUREX muda de endereço: Foi alterado o endereço da empresa EXPUREX
Serviços de Expurgo Ltda (Tratamento por ar forçado em serviços FitoQuarentenários), embora
permaneça em Itatiaiuçu.
-- E2 muda de endereço: Foi alterado o endereço da empresa E2 Serviços e Consultoria
Ltda (Tratamento de fumigação em contêineres, fumigação em câmara de lona p/ brometo de
metila e fosfina e Tratamento térmico), embora permaneça em Carmo de Minas.
-- SEQUIP é descredenciada: A empresa SEQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda, que
operava em Montes Claros com tratamento de resíduos por incineração foi descredenciada.

08. PARANÁ
-- Explicações sobre Resolução 107: A SEAB reuniu as associações para explicar
passagens da Resolução:
• Pedidos protocolados no IAP após 28jul2011 (vigência da Portaria 73 que foi substituída pela
Resolução 107) serão avaliados pela Resolução 107. Os casos de processos já com exigências ou
com testes gerados antes de 28jul seguirão a Resolução 24/90. Os processos protocolados antes
de 28jul serão examinados à luz da Res 24/90.
• Para produtos formulados derivados da equivalência não é mais necessário apresentar testes de
eficácia e de resíduos. Basta apresentar o documento EPA – Estudo da Prática Agrícola, que o
MAPA criou recentemente e que é entregue junto com o Certificado de Registro.
• As associações vão tentar ainda retificar a Resolução 107 com o Secretário da Agricultura, para
retirar o anexo (guia para pesquisa realizar teste de eficácia), em razão de ser um protocolo não
aplicável para diversas culturas. Este anexo é cópia da Instrução Normativa MAPA no 36.
-- Reunião de fiscais estaduais: De 21 a 25nov os fiscais agropecuários estaduais e
federais tiveram um encontro sobre Fiscalização do Comércio e Uso dos Agrotóxicos.
-- SESA ratifica sua saída da avaliação de cadastro: A Secretaria de Estado da Saúde
publicou outra Resolução, desta feita de no 312/2011, que além de revogar as resoluções
anteriores ligadas a essa questão, categoricamente dispensa de avaliação pela SESA os
agrotóxicos e afins que foram previamente avaliados pela ANVISA.
-- EMBRAPA Florestas é credenciada para testes de eficácia: A EMBRAPA
Florestas, situada na Estrada da Ribeira s/no, Jardim Guaraituba, em Colombo, foi credenciada
para emissão de laudos de eficiência, de fitotoxicidade e de resíduos para fins de registro de
produtos fitossanitários.
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09. RIO GRANDE DO SUL
-- Credenciamento para testes de eficiência da AGRUM: a empresa Agrum –
Agrotecnologias Integradas Ltda, localizada na Rodovia RST s/no, km 217, localidade de Palma,
no município de Santa Maria, foi credenciada para emissão de laudos para fins de registro de
produtos nas áreas de Entomologia, Fitopatologia e Plantas Daninhas.
-- SEAPA apreende agrotóxicos ilegais: Operação realizada na fronteira-oeste, nos
municípios de São Borja, Uruguaiana, Itaqui e Maçambará apreendeu 155 kg e 2.056 lts de
agrotóxicos contrabandeados e localizados em 11 estabelecimentos. Além desses, foram
apreendidas 42,5 toneladas de agrotóxicos que estavam em uma empresa de aviação, sem
registro e licença operacional junto à SEAPA e à FEPAM. A Polícia Ambiental da Brigada
Militar deu apoio à operação.

10. RONDONIA
-- Treinamento sobre fiscalização de agrotóxicos: A equipe de fiscais agropecuários
(43 fiscais) do IDARON participou de treinamento sobre agrotóxicos. João Miguel Tosato, da
SEAB/Paraná, transmitiu a experiência acumulada naquele Estado. A Gerente de Defesa
Vegetal, Rachel Barbosa, destacou o sistema eletrônico SIAFRO, desenvolvido pelo IDARON,
para acompanhamento das vendas feitas ao agricultor pelas revendas e pelos fabricantes, além do
receituário.

11. SANTA CATARINA
-- Credenciamentos fitoquarentenário para USINA SUL: A Superintendência
Federal do MAPA no Estado renovou por 5 anos o credenciamento da empresa USINA SUL
Industria e Comércio de Madeira Tratada Ltda., de Tubarão, para realização de Tratamento
Térmico para fins FitoQuarentenários.
-- DOW perde recurso sobre 2,4-D: A Lei 1.382/2000 do município de Saudades impôs
restrições ao uso do herbicida, tal como, a proibição de aplicar 2,4-D a uma distância menor que
20 km de parreirais, hortas comerciais e caseiras, pomares de frutas comerciais e caseiros. A
DOW impetrou Mandado de Segurança, que foi negado. Outros embargos e recursos foram
apresentados e não acolhidos. Mais recentemente um novo recurso pretendia que o processo
fosse encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, mas novamente foi repelido.
-- RICO DESINSETIZADORA renova credenciamento: A empresa Rico
Desinsetizadora Tecnica Ltda, de São Francisco do Sul, renovou por 5 anos seu credenciamento
para realizar os seguintes serviços fitoauarentenários: (a) Tratamento por fumigação em
containers – fosfina e brometo de metila; (b) Tratamento por fumigação em porões de navios –
fosfina; (c) Tratamento por fumigação em silos herméticos – fosfina; e, (d) Tratamento por
fumigação em câmaras de lonas – fosfina e brometo de metila.
-- PALMASOLA renova credenciamento: O credenciamento da empresa Palmasola
S/A Madeiras e Agricultura, da cidade de Palma Sola, foi renovado por 4 anos, para realização
de tratamento fitoquarentenário tipo Secagem em estufa.
-- ALLIANCE ONE obtém credenciamento: A empresa Alliance One Brasil
Exportadora de Tabacos Ltda, de Araranguá, foi credenciada para realizar o tratamento
fitoquarentenário tipo Fumigação sob câmara de lona – fosfina.
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-- CIDASC discute a certificação fitossanitária em Pinus: Produtores rurais,
empresas do setor madereiro, secretaria municipal de agricultura e a CIDASC reuniram-se em
Santa Rosa de Lima para discutir o assunto visando o acesso a novos mercados. As Instruções
Normativas 54 e 55 de 2008 foram analisadas e discutida a presença da vespa da maneira (Sirex
noctilio).
-- II Encontro Catarinense de Fitossanidade: O II ENCAFIT foi organizado pela
UFSC e EPAGRI e como no 1º Encontro, foi um fórum para discussão de políticas públicas
relacionadas à defesa vegetal.

12. SÃO PAULO
-- 2,4-D provoca querela em Dois Córregos: Cafeicultores acusaram vizinhos de
aplicarem 2,4-D em suas lavouras e em conseqüência contaminarem as águas da lagoa cuja água
usavam para irrigar mudas de café. Desta feita, o 2,4-D foi absolvido, pois laudo técnico indicou
que o produto estava abaixo do limite tolerado.
-- Agrotóxicos obsoletos: A Coordenadoria de Defesa Agropecuária realizou reunião em
Mogi das Cruzes sobre a campanha para levantamento dos agrotóxicos obsoletos em
propriedades rurais.
-- Andamento do PL 722 que proíbe propaganda de agrotóxico: O Dep. Ulysses
Tassinari a pedido do setor pediu vistas ao processo e deve apresentar parecer contrário com base
em estudo mostrando inconstitucionalidade, seja de competência seja de mérito.
-- CREA perde para Técnico Agrícola: Divulgamos resumo de um Mandato de
Segurança de Técnico Agrícola defendendo o direito de prescrever Receita Agronômica.
Segundo o CREA a Receita é privativa de Engenheiro Agrônomo e Florestal, conforme
Resolução CONFEA 344/1990. Recursos de um lado e outro, e a Justiça pendeu para o Técnico
Agrícola que pode continuar a receitar.
-- SGS consegue restabelecer seu credenciamento: O Laboratório SGS do Brasil
Ltda, de Santos, que havia sido suspenso em set2011, obteve novamente o credenciamento do
MAPA para realizar análises de Resíduos e Contaminantes de Alimentos.
-- SERRARIA POLETTI é credenciada para serviços FitoQuarentenários: A
empresa Derraria Poletti Ltda, de Bragança Paulista, foi credenciada para realizar Tratamento
térmico e Secagem em estufa.
-- Câmara Setorial de Insumos Agrícolas e Pecuários: Nesta 2ª reunião, os assuntos
principais tratados foram: (a) Produtos obsoletos e impróprios em propriedades rurais (o tema
continuará a ser debatido na próxima reunião); (b) Pleito da ABISOLO para que São Paulo altere
a legislação do ICMS para isentar substratos de plantas e condicionadores de solo, uma vez que o
CONFAZ já deliberou a favor (a Câmara fará moção à Secretaria da Agricultura, para enviar
expediente à Secretaria da Fazenda); (c) Explanação de representantes da CIESP de Ribeirão
Preto sobre créditos acumulados de ICMS, no caso de sementeiras.

13. SERGIPE
-- EMDAGRO treina 62 fiscais agropecuários: As novas exigências legais
concernentes ao trânsito de produtos vegetais no Estado foram repassadas no Curso de
Capacitação de Fiscais em Vigilância Fitossanitária. Um dos pontos enfocados foi a defesa
contra o greening dos laranjais, ainda não presente no Nordeste. Aparecida Andrade,
Coordenadora de Defesa Vegetal, repassou as exigências do Decreto 27.493/2010.
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AENDA NA MÍDIA
01. PRODUTOS EQUIVALENTES – 2º BALANÇO
O artigo demonstra cabalmente a força dos produtos equivalentes sobre os preços dos produtos,
usando dados do Instituto de Economia Agrícola, que dispõe já de uma longa série de
levantamento dos preços dos Defensivos Agrícolas, com metodologia e critérios econométricos.
Veja em www.aenda.org.br.
-- O artigo foi reproduzido pelo portal AGROLINK e pela Rede de Inovação Tecnológica – RIT.

02. REVISTA AGROW
O artigo Produtos Equivalentes – 2º Balanço, sobre a evolução dos preços dos pesticidas no
Brasil, entre 2006 e 2011, demonstrando queda de preço bem maior no agrupamento de produtos
genéricos equivalentes do que no agrupamento de produtos com oferta exclusiva, teve
repercussão no exterior e a revista Agrow dedicou um bom espaço para comentá-lo.

03. REVISTA PROBLEMAS BRASILEIROS
Na edição de nov/dez esta revista apresentou uma reportagem sobre contrabando, falsificação e
produtos ilegais, entrevistando várias entidades. AENDA discorreu sobre o custo Brasil e a
diferença de preço nos países fronteiriços, o que leva ao contrabando e aproveitou para reclamar
da morosidade dos registros, um obstáculo à maior concorrência. Também, o fato de existirem
produtos registrados para determinados fins (domissanitários, coadjuvantes de alimentos, etc) e
desviados para uso nas lavouras foi comentado pela AENDA.

MÍDIA CONTRA OS DEFENSIVOS
1. MOVIMENTO CONTRA AGROTÓXICOS FAZ BALANÇO
O Centro de Estudo Rural da CONTAG, em Brasília, hospedou o II Seminário Nacional da
Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. O movimento, lançado em abril,
recebeu apoio da Via Campesina e do MST. Vários comitês foram consolidados e surgiram em
várias cidades e o movimento ganhou projeção nacional. O balanço também mostrou que ganhou
espaço no Poder Legislativo, com diversos projetos de lei criados após as ações do movimento.

↓
EMPRESAS & INSTITUIÇÕES & PRODUTOS
01. ABIPLA – MERCADO DOMI

↓

No anuário ABIPLA 2011 constam dados sobre o mercado domissanitário de 2010:
-- INSETICIDAS (aerossol, elétrico, armadilha, líquido e gás fumigante) = R$ 583.176.500,00
-- RODENTICIDAS = R$ 13.744.600,00

02. SINDAG – PREVISÃO DE VENDAS
Em entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo, no início do mês, o SINDAG informou que as
vendas de Defensivos Agrícolas para o período de jan a set de 2011 alcançaram R$ 8,3 bilhões,
8% a mais que o mesmo período de 2010. Considerando a cotação média do dólar em R$ 1,67, a
projeção para o ano de 2011 é alcançar US$ 8,2 bilhões (em 2010 foi US$ 7,3 bi).
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03. BASF ANUNCIA CRESCIMENTO E APOIO AO AGRICULTOR
A BASF está disposta a crescer no mercado fitossanitário. Até 2013 vai disponibilizar mais 3
produtos: um fungicida para o controle da ferrugem da soja e outras doenças, outro fungicida
para o combate do mofo branco no feijão e um herbicida complementar ao glifosato. E a oferta
dos produtos virá acompanhada de uma ferramenta de gestão para ajudar o agricultor a produzir
de forma ambiental e socialmente correta, com lucro.

04. LIVRO – BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS
O Núcleo de Estudos Avançados em Ciências das Plantas Daninhas (NAPD/UEM) lançou a
edição revisada do livro Plantas Daninhas e seu Manejo, publicado em 2001, e conta ainda com
dois capítulos adicionais.
A editora é a OMNIPAX de Curitiba/PR, que é uma editora de conteúdo aberto e, portanto, o
livro
está
disponível
para
ser
baixado
gratuitamente.
Acesse
http://omnipax.com.br/site?page_id=108.

↓
EVENTOS
↓
● EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA AENDA
01. WORKSHOP SOBRE EMBALAGENS VAZIAS DE DESINFESTANTES
INPEV e ABAS promoveram esse workshop para apresentar o Projeto Piloto de Destinação de
Embalagens Vazias de Produtos Saneantes Desinfestantes de Uso Profissional.

02. SEMINÁRIO REACH DA ABIQUIM
ABIQUIM promoveu esse seminário para atualizar os interessados neste regulamento europeu,
além de outros marcos regulatórios sobre substâncias químicas no mundo. Foram mostradas
legislações da China, Estados Unidos, Europa, Turquia, Japão, Coréia, Malásia e Ásia-Pacífico.

● EVENTOS DIVULGADOS
01 – IV AnB_FEIRA DE FORNECEDORES PARA O AGRONEGÓCIO
Este evento foi realizado em Curitiba, de 23 a 25nov. Além da Feira, foram realizados também
durante o evento: (a) Encontro Paranaense de Engenheiros Agrônomos 2011, (b) IV Simpósio
Nacional sobre Agronegócio e Segurança Alimentar, (c) IV Seminário sobre Produção Integrada
de Sistemas Agropecuários, e (d) Dia de Campo de Olericultura Orgânica UFPR 2011.

02. Outros Eventos e Trabalhos divulgados
-- ABIQUIM_Encontro Anual da Indústria Química 2011_12dez_São Paulo
-- AGROSECURITY_Boletim AGROFINANÇAS_nov2011
-- SINPROQUIM_Palestra sobre o Porto de Santos_08dez_São Paulo/SP
-- 1º Encontro Técnico de Macieira em Região Sub-Tropical_01 a 02dez_Paranapanema/SP
-- Reunião da Comissão da Produção Orgânica do Estado de São Paulo_28nov_Jaguariuna/SP

↓
01. FAEMG

NOTÍCIAS DIVERSAS

↓

Divulgamos o artigo do Presidente da FAEMG, Roberto Simões, sobre a
“Desagropecuarização”, que mostra o aumento das importações de produtos agrícolas (alho
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chinês, leite argentino e uruguaio e mais: café, cebola, cenoura, castanha de caju, laranja,
mandioca, vagem, pimentão e folhas de fumo), sem a contrapartida de condições iguais de
competição.

02. BLOG DO RICHARD JAKUBASZKO
O artigo “Tudo o que você precisa saber sobre agrotóxico” procura desmistificar aspectos do uso
dos agrotóxicos. Muito comentado.

03. AGROANALYSIS – RELAÇÃO DE TROCA
Eduardo Daher, Diretor Executivo da ANDEF, trabalha com os dados do Instituto de Economia
Agrícola e mostra que a relação de troca entre Defensivos e Produtos Agrícolas no período de
ago2010 a ago2011 foi favorável ao agricultor, nas culturas de Algodão (37,6% de variação),
Cana-de-açúcar (9,3%), Milho (43,5%) e Soja (12,6%). O artigo traz ainda gráficos de relação de
troca de 2008 a 2011 para Milho e Algodão.

04. INSTITUTO PROTESTE E A EFICÁCIA DE AEROSSOIS
A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (ProTeste) testou 13 marcas de inseticidas
aerossóis. Todas tiveram excelente desempenho no controle do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue. Para barata rasteira os produtos variaram de bom a muito bom. Para
barata voadora a maioria dos produtos variou de aceitável a bom. Já para mosca foram de ruim a
fraco.

05. FIESP INFORMA SOBRE SAFRA MUNDIAL DE MILHO E SOJA
Através do INFORMATIVO DEAGRO a FIESP sumarizou dados do 7º levantamento da safra
mundial de Milho e Soja, realizado pelo USDA.

06. MERCADO HORTIFRUTI
A revista virtual HORTIFRUTI BRASIL trouxe uma ampla matéria sobre o mercado de
Defensivos Agrícolas para as pragas da Horticultura e Fruticultura. A matéria considera esse
mercado como o 3º do Brasil (US$ 732,85 milhões em 2010), só perdendo para Soja e Milho.
Nota Aenda = A revista incluiu CITROS para fazer a afirmação. Se tirarmos o CITROS, o valor
de 2010 cai para US$ 228,9 milhões, passando para 5º lugar; o que ainda merece toda a
atenção dada pela revista.

07. CÓDIGO FLORESTAL – ESTUDANTES AGRIDEM SENADOES
Pelo fato inédito, divulgamos o artigo “DEMOCRACIA VERSUS BADERNA” que a senadora
Kátia Abreu publicou em seu espaço quinzenal no jornal Folha de S.Paulo, relatando mais um
lamentável episódio de falta de civilidade.

08. ARGENTINA SUSPENDE IMPORTAÇÕES DE AGROQUÍMICOS
Argentina vem tomando medidas para reduzir as compras do exterior e este mês suspendeu
temporariamente as importações de pesticidas e fertilizantes, ao menos entre 14 e 21nov.

09. GUERRILHA PROÍBE USO DE AGROTÓXICOS NO PARAGUAI
O grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio – EPP, que opera sobretudo no norte, emitiu
um comunicado pela rádio Nanduti (Assunção) ameaçando os produtores de soja que utilizam
pesticidas:
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“Fica terminantemente proibido a fumigação e o envenenamento dos grandes cultivos de soja,
que estão afetando a saúde de comunidades vizinhas. Se persistirem na destruição do meio
ambiente, adoentando os nossos irmãos camponeses, seremos implacáveis com vocês.”

10. ELEIÇÕES NO CREA-SP E NO CONFEA
-- O Engenheiro Civil Francisco Kurimori foi eleito Presidente do CREA-SP, com 12.392 votos,
de um total de 20.062.
-- Os novos representantes da AEASP no CREA-SP são: Nelson Mateus, José Francisco B.
Faraco e José Eduardo Abramides Testa.
-- O Engenheiro Civil e Advogado José Tadeu, de São Paulo, foi o mais votado para Presidente
do CONFEA, mas a homologação só será em meados de dezembro.

OUTRAS ATIVIDADES EM DESTAQUE
01. Fitossanitários - Atos da CGA/MAPA sobre agrotóxicos em out.2011
-- Pedidos de pesquisa - RET = 18
-- Pedidos de exportação – REX = 9
-- Indeferimento de pedido de registro = 1
-- Autorização de importação = 4
-- Autorização especial de exportação = 1
-- Reclassificação toxicológica = 2
-- Inclusão de empresa no registro = 1

-- Inclusão de fabricante = 1
-- Inclusão de formulador = 7
-- Alteração da composição = 1
-- Alteração de marca = 4
-- Alteração recomendação de uso = 5
-- Alteração de razão social = 3
-- Alteração de endereço = 4

02. Relatório Novidades em Produtos – Notícias internacionais de anúncios em
congressos, aprovação de registros e lançamento de novos produtos pesticidas, referente a
nov.2011

03. Relatório Sinais: Amarelo e Vermelho – Notícias internacionais sobre ameaças aos
pesticidas, referente a nov.2011.

04. Notícias da Aenda – Compilação resumida dos fatos e notícias do mês relacionadas com
Defensivos.

05. Relatório de Análise de Patentes – Investigação sobre a legitimidade patentária dos
pedidos de patentes depositadas no INPI, out.2011.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
AENDA – Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos
Av. Dr. Vieira de Carvalho, 172 – 3º andar – Conj. 306 – CEP: 01210-010 – São Paulo / SP
PABx: (11) 3354-0053 - www.aenda.org.br - aenda@aenda.org.br
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Esta é uma resenha basicamente voltada para os associados da AENDA, que ao longo do
mês recebem essas informações de maneira mais detalhada. Por alcançar fatos e notícias de
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uma ampla área do universo fitossanitário, proporcionando uma visão abrangente do setor,
a associação resolveu divulgá-la também a uma carteira selecionada do público externo.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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