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Linha do tempo 

2000 – Encaminhamento de oficio CNA nº051/2000 ao Ministro da 
Agricultura Dr. Pratini de Morais alertando sobre o problema e 
sugerindo soluções; 

2009 – Dr. Carlos assume a Comissão Nacional de Fruticultura da CNA 
engajando a confederação na luta pela publicação da IN conjunta 
MAPA/ANVISA/IBAMA; 

2010 – Publicação da INC 01/2010 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 
CONJUNTA PARA REGULAMENTAÇÃO DE REGISTRO DE 
AGROTÓXICOS PARA CULTURAS COM SUPORTE 
FITOSSANITÁRIO INSUFICIENTE; 

2010 – Protocolados no MAPA pela CNF/CNA 34 processos de 
extrapolação de LMR e inclusão de culturas; 

2010/2011 – O assunto “Minor Crops” foi discutido em todas as reuniões 
conjuntas da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA e Câmara 
Setorial de Fruticultura do MAPA. 



Linha do tempo 

2011 – Inicio das discussões para criação da Agencia Nacional de 
Agroquímicos e Fitossanitários Orgânicos; 

2012 – Protocolado pela Frente Parlamentar Mista da Fruticultura o 
projeto de indicação nº 2707/2012  sugerindo a criação da agencia. 

2012 – Encaminhados ao Ministro da Agricultura 02 ofícios sugerindo 
ações para minimizar o impacto do problema aos produtores enquanto 
se aguarda a efetiva operacionalização do que determina a INC 
01/2010:   

 Permissão para que engenheiros agrônomos receitem agroquímicos  
registrados para uma determinada cultura, para outras culturas não 
constantes nas bulas e,  

 Instituir legislação que permita o Registro Temporário de Produtos  
     Agroquímicos.  



Oficio CNA nº 51/2000 





SITUAÇÃO BRASIL - Registro por Marca 
Comercial (exemplo) 

Comparativo (Registro) Brasil EU 

Maçã 89 276 

Melão 63 252 

Figo 13 190 



Resultado PARA 2010 



É importante esclarecer que das 2.488 amostras analisadas, nos 
resultados apresentados em 2011, há três tipos de problemas 
identificados:  
a) presença de agrotóxicos em níveis acima do limite máximo de 
resíduos (1,7%); 
b) utilização de agrotóxicos não autorizados para a cultura 
(24,3%); 
c) resíduos acima do limite máximo de resíduos e não autorizados na 
mesma amostra (1,9%). 
 
Se essa falta de produtos registrados já tivesse sido resolvida, as 
análises indicariam irregularidades em apenas em 3,6% das 
amostras. 
 

 
 



Obrigado 

www.canaldoprodutor.com.br  
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