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C om um saldo que representa

US$ 30 bilhões na balança

comercial brasileira, o mer-

cado de defensivos agrícolas continua

sendo assombrado pela falsificação

de produtos, a qual está em constan-

te crescimento no Brasil. O mercado

clandestino desses produtos, de acor-

do com a Associação Nacional de De-

fesa Vegetal, Andef, pode representar

até 8% da comercialização total de

produtos do setor.

Além da concorrência desleal,

porque os fabricantes desses produtos

não pagam impostos, esses defensivos

ilegais podem trazer riscos à saú-

de humana e ao meio ambiente. De

acordo com José Otávio Menten, di-

retor executivo da Andef, a pirataria

de defensivos agrícolas é um grande

problema para o setor, o qual defende

que a responsabilidade em adminis-

trar tal situação, depende, também,

dos órgãos estaduais, no que diz res-

peito à fiscalização e o controle no

comércio desses produtos. Menten diz

que a utilização de agrotóxico pirata

se concentra nas regiões fronteiriças,

que deve ser combatido com firmeza

pelas autoridades.

Segundo o Sindicato Nacional

da Indústria de Produtos para a Defe-

sa Vegetal, Sindag, a pessoa que esti-

ver contrabandeando defensivos agrí-

colas ilegais estará sujeito a rígidas

penalidades, como a pena de reclusão

que varia de l a 4 anos de prisão por

crime ambiental. Se o agricultor, ou

o administrador da fazenda participar

desse processo, também poderão ser



punidos com base na Lei 9605/98.

Além de pagar pelos riscos ao meio

ambiente e ao ser humano, os deten-

tores desses produtos poderão ser pro-

cessados por sonegação fiscal.

Um levantamento realizado pelo

Sindag diz que só no ano passado, os

prejuízos com a comercialização de

produtos ilegais chegaram a R$ 500

milhões, uma movimentação muito

acima se comparada aos anos ante-

riores. Grande parte dos produtos pi-

ratas no Brasil provém do Paraguai,

sendo vendido com 30% de desconto

no mercado nacional. Uns dos maio-

res alvos dos contrabandistas são

os sojicultores dos Estados do Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Além do Paraguai, o Uruguai também

é um dos fornecedores desses defensi-

vos para o Brasil.

Perigo no campo - o uso de

defensivos agrícolas ilegais pode tra-

zer sérias conseqüências para o meio

ambiente e para o aplicador. Em uma

indústria comum, todos os defensivos

agrícolas têm que ser aprovados pelo

Ministério da Agricultura, pela Anvisa

e o Ibama. Já os produtos piratas não

passam por nenhuma fiscalização. Por

causa disso, a composição química que

está contida nesses produtos sempre

pode ser considerada duvidosa.

A contaminação do solo é uma

das principais preocupações das au-

toridades quanto à utilização desses

produtos, porque sabe-se que já fo-

ram encontrados metais pesados nes-

ses defensivos agrícolas. O produto

aplicado no solo é levado aos lençóis

freáticos, contaminando lagos e rios,

próximas as regiões de plantio. Outro

risco que esses produtos podem trazer

cultura, Pecuária e Abastecimento,

Mapa, Luis Eduardo Rangel, a pira-

taria no setor de defensivos agrícolas

está dividida em: falsificação dos pro-

dutos e contrabando. "Coordenamos

as ações conjuntas desenvolvidas pe-

las secretarias de Agricultura e agên-

cias de Defesa Agropecuária, além da

Policia Ambiental e o Ibama para in-

é a inserção desses materiais pesados

no organismo do aplicador, principal-

mente naquele que não utiliza o equi-

pamento de proteção individual, EPI,

de forma adequada.

Para o coordenador geral de

Agrotóxicos do Ministério da Agri-

tensificar a fiscalização do comércio

e emprego desses insumos no merca-

do", explica.

Tráfico de drogas e armas

- Antônio Carlos Costa, diretor de

Marketing e Comunicação da Arysta

LifeScience diz que o uso desses pro-

dutos são muito perigosos, principal-

mente porque não se sabem as proce-

dências das substâncias utilizadas por

essas indústrias, além de não possuí-

rem os dossiês de qualidade agronô-

mica exigidas por lei. "Mesmo com

esses problemas, os agricultores estão

'abrindo as porteiras' de suas proprie-

dades para a entrada desses bandidos,

pois o contrabando de agrotóxicos,

segundo as autoridades da Polícia Fe-

deral, é feito pelas mesmas quadrilhas

dos tráficos de drogas e de armas",

diz Costa.



De acordo com Costa, essa prá-

tica ilegal só pode ser combatida com

a ajuda dos produtores rurais, que

devem denunciar quando aparecer

ofertas suspeitas em suas proprieda-

des. O diretor de Marketing da Arysta

recomenda que o produtor rural ligue

para o Disque Denúncia (0800 940

7030) e denuncie a venda ilegal de

defensivos agrícolas.

Luis Eduardo Rangel acredita

que a mobilização dos produtores ru-

rais é a melhor forma de combater a

pirataria. No entanto, ele enfatiza que

para isso acontecer, é preciso ação e

integração dos órgãos responsáveis,

além de campanhas de conscientiza-

ção do uso de produtos legais. "So-

mente o binômio - educação e fisca-

lização - pode assegurar resultados

positivos em médio e longo prazo para

a agricultura brasileira", aponta.

A pirataria no mercado de de-

fensivos agrícolas não é exclusividade

do Brasil, pois no ano passado foram

contrabandeados na Colômbia cerca

de US$1,6 milhões de defensivos agrí-

colas ilegais, comercializados princi-

palmente nas fronteiras da Venezue-

la e do Equador. Com o objetivo de

combater a prática ilegal, o governo

Colombiano, junto com a Direção de

Impostos e Alfandegárias Nacionais,

exige que os produtores rurais com-

prem produtos somente autorizados

pela entidade.

Reavaliação no setor - mas

não é só com a pirataria e a crise

econômica mundial que estão assom-

brando o setor. A Agência Nacional

de Vigilância Sanitária, Anvisa, pe-

diu recentemente a reavaliação de

14 princípios ativos utilizados nos

defensivos agrícolas. O motivo

oficial pelo pedido ainda é des-

conhecido, mas de acordo com

uma nota enviada à imprensa,

o órgão afirma ter razões pelo

pedido de reavaliação desses

materiais.

José Otávio Menten, exe-

cutivo da Andef, alega morosi-

dade na avaliação e liberação

de registros para os defensivos

agrícolas. "Não queremos baixar as

regras, mas pedimos que o processo

seja mais rápido, mas a Anvisa sem-

pre alega falta de infraestrutura para

agilizar o processo", afirma. Menten

informa que são lançados todo ano no

mercado 12 novos produtos, mas para

se chegar a essas composições, é pre-

ciso muitos anos de pesquisa.

De acordo com o coordenador

geral de Agrotóxicos do Ministério da

Agricultura, essa atitude iniciada pela

Anvisa é prevista por lei, pois garante

a qualidade da agricultura brasileira.

"Esse processo é realizado há vários

anos pela Anvisa, Ministério da Agri-

cultura e pelo Ibama, sendo que os 14

ingredientes ativos que serão reava-

liados passarão por um detalhamento

toxicológico e ecotoxicológico, cada

um com o seu perfil", explica.

Rangel esclarece que todo pro-

duto já existente no mercado, e que

irá ser reavaliado, passa por uma ava-

liação de risco e análise mercadológi-

ca de abandono, benefício, produção

e de tecnologia. Segundo o especia-

lista, todos os produtos passam por

esse processo, seja ele de qualquer

segmento da indústria, porque eles

devem obedecer às regras do ecossis-



tema, da produtividade e da boa co-

lheita. "Em alguns casos, a retirada

de um produto, ou de uma tecnologia,

se for o caso, é realizada aos poucos

para abrandar os efeitos e equalizar

os benefícios", finaliza.

Para a Andef, o pedido atual

para a liberação de registros chega a

ser de 20 produtos anuais, o que, se-

gundo eles é pouco. O setor tem busca-

do alternativas, como o pedido de in-

tervenção da Casa Civil para resolver

essa morosidade em todo o processo.

Um dos pedidos da entidade, quanto a

reavaliação desses princípios ativos, é

a transparência nos resultados.

Atualmente, o tempo para a li-

beração de um registro gira em torno

de 33 meses. A legislação brasileira

determina que a avaliação das solici-

tações de registro deva ser concluída

em apenas 120 dias. Todos os princí-

pios ativos nesse último pedido de re-

avaliação estão presentes em 45% dos

defensivos disponíveis no mercado, in-

cluindo o Glifosato, um dos produtos

mais utilizados no Brasil. Procurada

pela reportagem, a Anvisa não se pro-

nunciou a respeito do caso.

A economia e os defensivos
- apesar de a safra 2007/08 ter um

aumento de 5% de área total. A de-

preciação do real, referente ao dólar,

a partir de 2008, ano que se iniciou

a crise econômica mundial, a safra

2008/09, obteve um declínio de área

plantada de 0,6%. Isso, segundo o

professor titular de economia da Uni-

versidade de São Paulo, Fernando

Homem de Melo, trouxe um problema

para o setor de defensivos agrícolas.

Segundo ele, a escassez de cré-

ditos voltados para a agricultura e a

elevação dos preços dos fertilizantes

fez, com a ajuda na redução da pro-

dutividade dos grãos nesta safra e as

mudanças climáticas, com que hou-

vesse uma queda significativa na utili-

zação de defensivos.

O professor Homem de Melo

mostra que os dois primeiros meses

de 2009 foram muito ruins para a

importação de alguns componentes

utilizados nos defensivos. Em abril,

por exemplo, a depreciação da taxa

de câmbio chegou a 31%, o que enca-

receu os preços de muitos defensivos

agrícolas. De janeiro a abril, as ven-

das de defensivos agrícolas, segundo

dados da Andef caiu 26%, somando

US$ 1,2 bilhão, US$ 400 milhões a

menos do que nos primeiros quatro

meses do ano passado.
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