
I Encontro Nacional sobre o Registro de Agrotóxicos para CSFI 

 

A publicação da Instrução Normativa Conjunta nº 01 de 23 de fevereiro de 2010 (INC 01/10) pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 

representa um marco regulatório importante para o registro de agrotóxicos para culturas com suporte 

fitossanitário insuficiente (CSFI) promovendo, com os critérios científicos exigidos, o aprimoramento do 

sistema de registros desses produtos no Brasil. 

Ciente da importância do setor produtivo e da indústria no sucesso da implementação da norma, os 

órgão de governo citados organizaram a I Encontro Nacional sobre o Registro de Agrotóxicos para CSFI, que 

foi realizada no dia 26 de outubro de 2011, em Brasília – DF, com o objetivo de discutir conjuntamente com 

todos os segmentos interessados na INC 01/10, as prioridades, demandas e possibilidades de registros 

potenciais para atender as cadeias produtivas de CSFI. 

A Reunião contou com a participação de 200 pessoas entre representantes de governo, de 

pesquisadores, de empresas do setor de agrotóxicos, do terceiro setor e de produtores rurais. Na mesa de 

abertura, composta pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Sr. Francisco Jardim, pelo 

responsável pelas Coordenação-Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas, Sr. Aguinaldo José de 

Lima, e pelos representantes dos três órgãos de governo responsável pelo registro de agrotóxicos, Sr. Luis 

Rangel (Mapa), Sra. Letícia Silva (Anvisa) e Sr. Márcio Freitas (IBAMA), foi ressaltada não só a importância 

da norma para o desenvolvimento da agricultura voltada para as pequenas culturas, respeitando-se os 

critérios técnicos de eficácia, segurança alimentar, laboral e ambiental, mas também a forma de condução 

dos trabalhos e organização das atividades que culminaram com a publicação da norma, onde os três 

órgãos trabalharam de forma harmônica e focada na resolução do problema, considerando para isso a 

fundamental importância dos setores envolvidos na questão: os produtores e a indústria de agrotóxicos. 

No período da manhã foi também realizado um ciclo de palestras abordando a situação atual e as 

perspectivas dos setores envolvidos sobre a INC 01/10. Compuseram o ciclo de palestra: O governo (GT 

Minor), Câmara Setorial de Fruticultura e de Hortaliças e o Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos 

para Defesa Agrícola (SINDAG). Para finalizar as atividades da manhã cada uma das empresas que possuíam 

projetos para as culturas de suporte fitossanitário insuficiente apresentaram suas propostas e perspectivas. 

Apresentaram seus projetos: BASF, Bayer, FMC, Ihara e Milenia Syngenta. 

No período da tarde foram apresentadas as tabelas construídas pelo GT Minor a partir das 

demandas recebidas pelo setor produtivo, e das informações constantes dos projetos das empresas, as 

quais foram apresentadas previamente ao governo. Foram identificadas algumas prioridades e descartadas 

algumas alternativas que não passaram pelos filtros criados pela ANVISA. Foi identificada a necessidade de 

se discutir tecnicamente as possibilidades no intuito de elencarmos as reais prioridades para cada cultura 

ou grupo de culturas. 

A realização do II Encontro Nacional sobre o Registro de Agrotóxicos para CSFI está prevista para o 

final de 2012, em local ainda não definido. 

 

 


