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Agrotóxicos e Meio Ambiente



Papel do IBAMA no Registro de Agrotóxicos no Brasil

Lei nº 7.802/89

Art. 3º Os agrotóxicos, seus

componentes e afins...só

poderão ser produzidos,

exportados, importados,

comercializados e utilizados,

se previamente registrados

em órgão federal, de acordo

com as diretrizes e exigências

dos órgãos federais

responsáveis pelos setores

da saúde, do meio ambiente

e da agricultura.



Avaliação Ambiental de agrotóxicos 
para fins de registro

A avaliação ambiental do Ibama compreende duas
vertentes:

• A avaliação do Potencial de Periculosidade Ambiental
(PPA)

• A avaliação de Risco Ambiental (ARA)



Situação atual :

- 48% dos produtos registrados nunca foram
comercializados.
- Dos 1338 processos que aguardam avaliação apenas 15
são “moléculas novas”.
- O tempo de análise de processo é de 4 a 5 meses.
- Demanda por registro é muito maior que a capacidade
de análise.
- Inserção de critérios ambientais e de saúde na
priorização de análise de agrótoxicos

•



Fiscalização e controle de Agrotóxicos

A Diretoria de Proteção
Ambiental do IBAMA
realiza operações de
fiscalização:
2015 – 21 Ton.
2016 – 206 Kg
2017 – 24 Ton.
2018 – 8 mil litros e 1,8
toneladas de agrotóxicos
ilegais na Operação
Deméter .



Desafios a enfrentar se o PL 6299/2002 for aprovado :

• Perda significativa da biodiversidade
decorrente do uso incorreto de
agrotóxicos – Capacitação de aplicadores.

• Produtos serão utilizados sem a devida
avaliação de risco ambiental pela falta de
dados adequados à realidade brasileira

• Comprometimento da qualidade dos
mananciais

• O registro temporário colocará em risco a
qualidade dos recursos naturais e a
biodiversidade

• Não há previsão de reparo de eventuais
danos ambientais



Desafios a enfrentar se o PL 6299/2002 for aprovado :
•

- Ibama perde o papel de indeferir ou
restringir o registro de agrotóxicos e de
determinar diretrizes para meio
ambiente
- Ibama perde o papel de poder reavaliar
os agrotóxicos se indícios de danos não
detectados à época do registro forem
observados depois que o produto já
entrou no mercado
- Ibama não poderá solicitar informações
adicionais durante o processo de
avaliação de agrotóxicos.



Perspectivas

• Organizar bancos de dados com as informações já
disponíveis;

• Implementar a avaliação de risco de forma gradual para
outros organismos não alvo com foco nas espécies nativas do
Brasil

• Publicar Instruções Normativas e manuais técnicos que
estabeleçam os procedimentos e expliquem sua aplicação
(transparência);

• Trabalhar em parcerias com outras instituições como
Universidades, EMBRAPA, órgãos ambientais estaduais e
municipais, Agências Governamentais de outros Países;



Necessidades

• Construir bancos de dados voltados à realidade do meio
ambiente brasileiro

• Prover a capacidade laboratorial para execução dos testes
mais complexos

• Solucionar lacunas de conhecimento para o aperfeiçoamento
da avaliação de risco de agrotóxicos em parceria com
universidades

• Fortalecimento das equipes responsáveis pela avaliação de
agrotóxicos


