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RESUMO 

 

 

Esta dissertação busca analisar o comportamento e atuação do MAPA, ANVISA e 

IBAMA ao longo do processo de registro de uma nova molécula no setor de defensivos 

agrícolas, com o objetivo de analisar como as atuais aplicações da regulamentação 

tem afetado a disponibilização destes produtos aos agricultores. A pesquisa utilizou 

informações de variados sites (órgãos federais, associações, entidades de pesquisa, 

jornais agrícolas de grande circulação), bem como atas de reuniões, relatórios, 

planilhas e apresentações dos três órgãos federais. Os dados levantados indicaram 

uma tendência de aumento no tempo de registro de um novo ingrediente ativo. Esta 

pesquisa reforça a importância de uma discussão profunda sobre a eficiência na 

gestão pública e incentivo a inovação no Brasil. É possível notar que houve um grande 

avanço no segmento de produtos equivalentes, importantes para aumentar a oferta e 

competividade no setor, no entanto, percebe-se que o cenário atual pode não ser 

atrativo às empresas que focam em inovação devido a falta de previsibilidade no 

retorno de seus investimentos. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: regulação; agrotóxicos; defensivos agrícolas; tempo de registro 

 

 



ABSTRACT 

 

This research analyzes the behavior and performance of MAPA, ANVISA and IBAMA 

throughout the process of a new pesticide registration in order to evaluate how the 

regulation application affect the availability of new products to Brazilian farmers. The 

research based on information from a variety of websites (federal agencies, 

associations, entities and agricultural journals), as well as meetings minutes, reports, 

spreadsheets and presentations from the three federal agencies. The data collected 

indicated a trend to increase the approval timing of a new active ingredient. The data 

also indicated the importance of a deep discussion about efficiency in public 

management and incentive to innovation in Brazil. It is possible to notice that there has 

been a great advance in the segment of equivalent products, important to increase the 

supply and competitiveness to benefit growers, however, it is noteworthy that the 

current scenario may not be attractive to the companies that focus on innovation due 

to the lack of predictability in the return on investment. 

 

Keywords: regulation; agrochemicals; agricultural pesticides; registration time 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A agropecuária brasileira é uma das que mais cresce em produtividade no mundo. 

Além dos resultados diretos na oferta de produtos agrícolas, este setor é responsável 

pelo dinamismo e integração de diversos setores que oferecem bens de consumo 

intermediário essenciais para seu pleno desenvolvimento. Juntamente com os 

fertilizantes, sementes, automação e mecanização, os defensivos agrícolas1, fazem 

parte do processo de evolução da agricultura e são fundamentais na dinâmica da 

produtividade. 

 

Um grande desafio à agricultura brasileira tem sido o surgimento de pragas exóticas 

e a evolução da resistência de pragas a produtos químicos, exigindo medidas 

urgentes para diminuir o dano potencial. Segundo Sugayma et al. (2016), as perdas 

do agronegócio brasileiro podem chegar a R$ 55 bilhões ao ano. Este cenário não é 

de preocupação exclusiva do Brasil, visto que com o aumento do comércio mundial 

de alimentos, os países ficaram mais vulneráveis à introdução de espécies exóticas, 

podendo as perdas da agricultura devido ao ataque de pragas chegarem a US$ 1,4 

trilhão, ou quase 5% do PIB mundial. Em números absolutos, o Brasil é atualmente o 

maior mercado consumidor de defensivos agrícolas. No entanto, ao se avaliar a 

quantidade de produto utilizada por hectare o consumo brasileiro fica em 7º lugar, 

ficando atrás de países como Japão, Alemanha, França, Itália, Coréia do Sul e Reino 

Unido. Se a análise for feita por quantidade de alimento produzido, o Brasil cai para a 

13º posição, atrás de países como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Austrália, 

Argentina, além dos citados anteriormente (CARBONARI, 2017). Desta forma, é 

possível identificar que o Brasil possui maior eficiência no uso dos insumos quando 

comparados aos referidos países. 

 

_______________ 

1 Defensivo agrícola: termo escolhido para o presente estudo. É uma designação para produtos químicos utilizados 

na agricultura para controle de pragas e doenças. A ação destes produtos parte de um ou mais ingredientes ativos 

que compõe sua formulação.  Tecnicamente e nos debates acadêmicos e legislativos também são utilizados: 

agrotóxicos (Lei nº 7802/1989), produtos fitossanitários, pesticidas, agrodefensivos, agroquímicos, entre outros. 
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Neste contexto e considerando o potencial agrícola brasileiro devido a sua magnitude, 

tropicalidade e dinamismo, faz-se necessário um eficiente sistema regulatório para 

que as inovações em defensivos agrícolas sejam disponibilizadas aos agricultores em 

tempo hábil a fim de evitar perdas e danos, maximizando sua produção. No presente 

estudo, as novas moléculas2 são tidas como inovações, haja vista o pressuposto de 

que tais substâncias oferecem isoladamente ou em conjunto as seguintes 

características: controle superior de pragas quando comparado às moléculas já 

registradas, menores doses de aplicação, menor risco à saúde e/ou meio ambiente, 

nova ferramenta para gerenciamento de resistência de pragas, controle de novas 

pragas, entre outros. 

 

No Brasil, em virtude da demora burocrática, são necessários em média 7 anos para 

a aprovação de uma nova molécula no país (ANDEF, 2016), tornando-se o Brasil um 

dos países com o maior tempo para registrar produtos desta categoria. Tal situação 

evidencia uma barreira de entrada de inovações no setor e implicações para as 

empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, na medida 

em que essas empresas tendem a perder a previsibilidade de retorno de seus 

investimentos devido à lentidão das análises, aumento de complexidade e risco de 

algumas ferramentas já se tornarem obsoletas antes de serem aprovadas. 

 

Cada país possui seu próprio marco regulatório a fim de conceder as autorizações 

para a comercialização dos defensivos agrícolas. No Brasil, a Lei 7.802/1989 

regulamenta a área de defensivos agrícolas e estabelece um conjunto mais rigoroso 

para avaliações fitossanitárias, toxicológicas e ambientais quando comparada à 

legislações anteriormente estabelecidas no país (ROCHA, 2014, p. 22). A presente 

Lei baseia-se na avaliação tripartite de três ministérios (agricultura, saúde e meio 

ambiente) e foi regulamentada por meio do Decreto 4.074/2002. A partir de então, 

uma série de outras normativas foram incorporadas ao arcabouço legal.  

 

 

 

 

_______________ 

2 Novas moléculas: ingredientes ativos ainda não registros no país 
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Dentre as normativas complementares, algumas regulamentam a priorização de 

análises de registros por categoria de produtos (produtos equivalentes, de menor 

toxicidade, biológicos, orgânicos) e por vezes através de demanda de agricultores. 

Estes procedimentos vêm gerando debates entre os principais atores do cenário 

agrícola nacional visando a busca de formas de atuação mais transparentes e 

discussão dos prejuízos aos setores não priorizados pelo governo brasileiro.  

 

Dado o contexto, o presente estudo busca analisar a atuação dos órgãos federais 

responsáveis pelas aprovações de novas moléculas de defensivos agrícolas e como 

a coordenação de suas políticas tem afetado a disponibilização destes produtos aos 

agricultores.  

 

Além desta introdução, a dissertação irá se desenvolver por meio de mais quatro 

seções. Na primeira, é feita uma breve revisão de literatura com foco no processo de 

desenvolvimento dentro das empresas deste segmento e no arcabouço legal 

brasileiro. Na segunda, apresentaremos as metodologias da linha de pesquisa. Como 

quinta seção, discutiremos os resultados encontrados na atuação prática dos órgãos 

do governo envolvidos nas análises e, finalmente a última seção, as conclusões. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 Processo de inovação em empresas de Pesquisa e Desenvolvimento 
 

 

 
A indústria de defensivos agrícolas está incluída no segmento de química fina, 

caracterizada por fabricar produtos de elevado valor unitário, quando comparados aos 

produtos de outros segmentos, como por exemplo a petroquímica e química básica 

(Frenkel e Silveira, 1996). Motivada pelo aproveitamento econômico dos produtos 

secundários obtidos a partir dos produtos inicialmente desejados, o desenvolvimento 

da indústria de defensivos agrícolas deu-se com base na junção dos conhecimentos 

de química orgânica às ciências agronômicas através da evolução e diversificação da 
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indústria química em geral. Por esta razão observa-se que as principais empresas de 

pesquisa e desenvolvimento no atual cenário mundial são multinacionais originadas 

da indústria química geral, salvo algumas exceções (Frenkel e Silveira, 1996). Para 

ilustrar esta afirmação, apresentamos na tabela 1 a relação das principais empresas 

químicas de relevância mundial no ano de 1991, a participação dos defensivos 

agrícolas em suas vendas e a relação atual das empresas especializadas em 

defensivos agrícolas que foram formadas a partir de fusões e aquisições, sendo estas 

as principais representantes no setor de inovação em defensivos agrícolas nos dias 

atuais. 

 

Tabela 1 -  Principais empresas da indústria química em 1991, participação dos 

defensivos agrícolas nas vendas das respectivas empresas e empresas resultantes 

de fusões e aquisições até os dias atuais.  

Ranking1 
em 1991 

Empresa  % Vendas em agroquímicos 
 em 1991 

Empresa Resultante2 

1 Ciba-Geigy 18.4 Syngenta 

2 ICI 9.2 Syngenta 

3 Bayer 8 Bayer 

4 Rhone-Poulec 12.9 Bayer 

5 DuPont 4.4 DuPont 

6 Dow Elanco 100 Dow 

7 Monsanto 16.8 Monsanto 

8 Hoechst 4.8 Bayer 

9 Basf 4.2 Basf 

10 Schering 23.9 Bayer 

11 Sandox 9.3 Syngenta 

12 Cyanamid 18.4 Basf 

13 Shell 0.7 Basf 

14 Sumitomo 5.6 Sumitomo 

15 FMC 11.1 FMC 

16 Rohm & Haas 12.9 Dow 

Fontes: Woodmac Natwest County3 (1991 apud FRENKEL; SILVEIRA, 1996) e 
KOSHIYAMA, Daniel B.; MARTINS, Marcilene (2008). 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

(1) De acordo com volume de vendas global. 
(2) Em 2017. 
(3) Woodmac Natwest County. vários números. 

 

 

De acordo com Beltrão (2016), os defensivos agrícolas são hoje um insumo 

indispensável para a agricultura no mundo e, juntamente com outras tecnologias, 
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fazem parte do processo de evolução dos paradigmas produtivos globais. Verificou-

se ainda que o processo de inovação da indústria é intensivo em capital e que a 

comercialização de produtos patenteados é a principal forma de se obter vantagens 

competitivas no setor. (BELTRÃO, 2016). 

 

Silva e Costa (2012) pontua que a inovação na indústria de defensivos agrícolas busca 

descobrir e desenvolver novas moléculas capazes de controlar pragas nos cultivos de 

forma que se torne viável a comercialização e que proporcione um adequado retorno 

do investimento. Tal atividade é influenciada e motivada pela interação de quatro 

fatores: as necessidades dos agricultores, a concorrência, os requisitos regulatórios 

para o registro de novos produtos e o sistema de patentes, que define um período de 

exclusividade durante o qual uma empresa inovadora pode se apropriar dos 

benefícios de seu novo produto (HARTNELL, 1996). 

 

Segundo Terra e Pelaez (2009), as empresas fabricantes de defensivos agrícolas 

podem ser classificadas em dois tipos: integradas e especializadas. As primeiras, 

apresentam um grande dinamismo tecnológico, posicionando-se como líderes nos 

respectivos segmentos de mercado que atuam, pesquisando e desenvolvendo novas 

moléculas químicas. As empresas especializadas concentram-se, por sua vez, na 

fabricação de produtos que tenham tido sua patente expirada (produto equivalentes) 

 

Observa-se ainda que Santos (2012) também destaca a importância das atividades 

inovadoras em pesquisa e desenvolvimento. Em sua análise das dificuldades de 

sobrevivência de pequenas e médias empresas nacionais, é pontuado que para o 

desenvolvimento do setor de defensivos agrícolas no Brasil é preciso considerar 

conjuntamente: 

a) o fomento à pesquisa e desenvolvimento; 

b) o desenvolvimento de novos produtos com qualidade agronômica e ambiental 

c) o incentivo de alternativas a pacotes tecnológicos que prejudiquem a 

concorrência; e 

d) o estímulo a atividades inovadoras tanto para a redução do preço final quanto 

para a Pesquisa e Desenvolvimento. 
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Do ponto de vista de aumento do consumo de alimentos, atualmente a população 

mundial é de 7,6 bilhões e vem aumentando a cada ano. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), seremos 8,6 

bilhões em 2030 e 9,8 bilhões em 2050 (FAO, 2017). Estima-se que a produção 

agrícola deverá crescer ao redor de 50% para atender a demanda alimentar em 2050. 

 

Como forma de evidenciar a importância e responsabilidade das nações nas questões 

de segurança alimentar. A FAO (2017) aponta uma lista com quinze tendências e dez 

desafios para atingir a segurança alimentar e nutrição por meio de uma agricultura 

mais sustentável e moderna. Dentre as tendências, destacamos duas por ter relação 

direta com inovações no setor de controle de pragas: 

a) Produtividade e inovação na agricultura e, 

b) Aumento dos surtos de doenças e pragas de fronteiriças. 

Em relação aos desafios, é possível observar que três deles possuem uma forte 

interação com o manejo correto de cultivos: 

a) Melhoria sustentável da produtividade agrícola; 

b) Prevenção de surtos de pragas fronteiriças, agricultura emergente e ameaças 

ao sistema alimentar e, 

c) Endereçar a necessidade por uma efetividade nacional e governança 

internacional. 

Para o Brasil as projeções para 2050 são de 300 milhões de brasileiros (informação 

verbal3).  

 

 

 

 

 

_______________ 

3 Informação fornecida por Alan Bojanic, representante da FAO no Brasil, no 1º Fórum Inovação para 

Sustentabilidade na Defesa Vegetal em junho/2017 

 

Conforme mencionado na introdução desta pesquisa há um grande investimento 

intelectual e financeiro por parte das empresas direcionadas ao desenvolvimento de 

novas moléculas, segundo a ANDEF (2014), os defensivos agrícolas têm um dos 
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processos de regulamentação e aprovação mais rígidos do mundo. Desta forma, 

apenas moléculas consideradas viáveis do ponto de vista de eficácia, saude e meio 

ambiente chegam a ser encaminhadas aos órgãos avaliadores dos países. As 

principais etapas da pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas são: 

a) Pre-screening: período em que as moléculas são estudadas e os novos 

princípios ativos são identificados. Ao longo de um ano, grande número de 

estudos são realizados.  

b) Screening: novos testes biológicos são realizados, incluindo pragas ou 

patógenos nas plantas. Neste momento, é verificado o potencial bioquímico dos 

novos compostos. Moléculas com características consideradas perigosas são 

descartadas. 

c) Seleção: as moléculas com potencial são testadas intensivamente nas plantas, 

nos insetos e nos fungos em condições semelhantes às das lavouras. Tudo é 

feito em estufas que permitem simular diferentes condições climáticas 

d) Desenvolvimento: o perfil biológico do defensivo é desenvolvido através de 

testes utilizando formulações otimizadas do produto, puro e composto. Sua 

performance biológica é avaliada e os últimos testes práticos, em larga escala, 

são realizados. Estudos para determinação do comportamento da molécula no 

ecossistema e em animais são realizados. 

e) Registro: concluídos todos os estudos e avaliações, três processos de registros 

são elaborados e avaliados por três órgãos do governo – Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA). 

 

 

 

 

A Figura 1 a seguir, retrata um maior detalhamento das principais etapas de um 

processo de desenvolvimento de um novo defensivo agrícola, bem como a média do 

tempo e custo de cada fase. 
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Figura 1 – Processo de desenvolvimento de uma nova molécula em industrias de P&D. 

Fonte: Adaptado de ANDEF (2014)  

 

 

2.2 Atual Sistema Regulatório de Defensivos Agrícolas no Brasil  
 

O marco regulatório brasileiro baseia-se na atuação tripartite de três ministérios 

(agricultura, saúde e meio ambiente). A Lei 7.802 de 1989 estabelece um conjunto de 

condutas a serem observadas tanto pelos entes estatais reguladores como pelas 

pessoas físicas e jurídicas do setor privado envolvidas em uma ou mais atividades 

(CAMPOS, 2012). A presente Lei foi regulamentada por meio do Decreto 4074 de 

2002 e, de uma maneira simplificada, a avaliação considera três fatores principais: 

desempenho agronômico, toxicologia humana e toxicologia ambiental (TERRA, 

PELAEZ, 2009). Cabe a cada agente governamental avaliar dentro das competências 

estabelecidas pelo Decreto 4074/2002 e promover seu parecer final, conforme figura 

2. 
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                  Figura 2 – Sistema de Registro no Brasil 

                  Fonte: Adaptado de ANVISA (2007) 

 

Cada um dos órgãos tem autonomia para elaborar suas normativas e requerer testes 

específicos, como os de eficiência e praticabilidade do produto na(s) finalidade(s) de 

uso proposta(s) (MAPA) e toxicidade aguda/crônica nos mais variados aspectos 

(IBAMA e ANVISA). Ao longo dos anos diversas outras normas foram incorporadas 

ao arcabouço legal brasileiro. O quadro 1 relaciona as principais normativas vigentes. 

É possível notar que é um setor altamente regulado e com grande complexidade para 

se adaptar ao atendimento de diversas normativas direcionadas à diferentes agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Área de aplicação 
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Lei 7.802/1989 Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 

final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 

outras providências. 

Decreto 4.074/2002 Decreto regulamentador da Lei 7.802/1989 

Decreto 5.549/05  Dá nova redação e revoga dispositivos do Decreto 4.074/2002 em relação 

aos critérios para a utilização de componentes. 

Decreto 5.981/06  Dá nova redação e inclui dispositivos ao Decreto 4.074/2002 em relação ao 

registro de produtos técnicos por equivalência.  

Decreto 6.913/09  Acresce dispositivos ao Decreto 4.074/2002 sobre registro ou a reavaliação 

de produtos fitossanitários com uso aprovado na agricultura orgânica.  

Portaria MS 3/1992  Ratifica os termos das "diretrizes e orientações referentes à autorização de 

registros, renovação de registro e extensão de uso de produtos agrotóxicos 

e afins - nº 1, de 9 de dezembro de 1991. 

Portaria IBAMA 84/96  

 

Estabelece procedimentos a serem adotados junto ao IBAMA para efeito de 

registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental de 

agrotóxicos, seus componentes e afins.   

Instrução Normativa 

MAPA 36/2009  

Estabelece as diretrizes e exigências para a realização de pesquisa e 

experimentação, para credenciamento de entidades que as realizam e para 

submissão de pleitos de registro.  

Instrução Normativa 

Conjunta 25/2005 

Dispões sobre procedimentos a serem adotados junto ao MAPA, ANVISA, 

IBAMA, para efeito das avaliações preliminares e de obtenção de RET – 

Registro Especial Temporário. 

Resolução 4/2012 Dispõe sobre os critérios para a realização de estudos de resíduos de 

agrotóxicos para fins de registro de agrotóxicos no Brasil 

Instrução Normativa 

Conjunta 1/2006 

Estabele procedimento para registro de produtos destinados 

exclusivamente a exportação 

Portaria 163/2015 Critérios para priorização de análises de processos de registro de produtos 

e tecnologias para uso na agricultura visando a sanidade de vegetais 

Quadro 1. Principais normas vigentes para registro de defensivos agrícolas no Brasil. (criado pelo autor 

a partir de pesquisa nos sites do Governo – MAPA, ANVISA, IBAMA) 

Fonte: elaboração própria 

 

De acordo com Kageyama (1990), apesar da nova legislação introduzir regras 

rigorosas para pesquisa, produção, comercialização e uso dos agrotóxicos, os órgãos 

fiscalizadores do poder público não foram munidos com recursos materiais, humanos 

e financeiros necessários para as atividades de registro e fiscalização dos agrotóxicos. 
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Essa característica acaba sendo uma temática muito discutida nas últimas décadas: 

a falta de investimento e constantes cortes de recursos governamentais, a exemplo 

do contingenciamento de 30 a 50% dos recursos no período de 2016 e 2017 

(informação verbal4) 

 

Santos (2012) ainda aponta que o baixo número de servidores envolvidos com os 

processos de registro e o grande número de pedidos de registro parecem ser, do lado 

do poder público, o principal entrave à concorrência. 

 

Buscando entender a atuação da burocracia5 na implementação de políticas de uso e 

controle de defensivos agrícolas, Campos (2012) destaca um cenário institucional 

complexo, no qual as agências ou órgãos estatais possuem a responsabilidade de 

implementação de políticas públicas num ambiente com múltiplos principals, 

stakeholders6, além de outras agências ou órgãos atuantes nesta área. A principal 

questão do autor é como estas burocracias fazem valer suas posições e preferências 

dado um ambiente com forte atuação de vários atores e um sistema tripartite de 

registro. É constatado que o arcabouço legal brasileiro, apesar de complexo, fornece 

elementos de autonomia técnico-programática a cada um dos órgãos envolvidos na 

análise dos defensivos agrícolas, por outro lado, a deficiência em infraestrutura e 

pessoal, a falta de autonomia para promover concursos públicos e utilizar as taxas 

cobradas do setor regulado apontam ser o principal limitador para o exercício e 

implementação da regulação de forma efetiva e feita em um tempo razoável. Campos 

(2012) aponta uma oposição entre grande autonomia técnico-programática e baixa 

autonomia administrativa. 

_______________ 

4 Informação fornecida por Jorge Caetano Junior, Secretário Substituto de Defesa Agropecuária do MAPA, no 1º 

Fórum Inovação para Sustentabilidade na Defesa Vegetal em junho/2017 

5 Significado de burocracia na presente pesquisa: o conjunto dos funcionários públicos e processos administrativos. 

é um dos fundamentos do exercício do poder estatal e do democrático (Campos, 2012 apud OLIVIERI, 2011 p. 

136). 

6 De acordo com o autor, principals são instâncias superiores as quais as agências e órgãos estatais estão 

subordinadas, tais como Chefe do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, etc, Os stakeholders 

participam do processo buscam apresentar demandas, exercer influência e pressão pois, de alguma forma são 

impactados pelas decisões da agência ou órgão estatal, tais como grupos de interesse, imprensa, organizações 

da sociedade, setor privado entre outros. 
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Cabe ainda ressaltar que nos últimos anos diversas ações buscando entender e 

melhorar a eficiência do governo nas aprovações de novos registros foram  debatidas 

e estudadas. Pelaez et al. (2015) afirmam que há um conjunto de ações 

descoordenadas nas políticas relativas às atividades de produção e de consumo de 

defensivos agrícolas no Brasil e que há uma desconexão na evolução dos marcos 

regulatórios quando comparados aos principais países consumidores da agricultura 

brasileira. Destacam ainda, que a principal fonte de controvérsias e ingerência política 

no Brasil tem sido o processo de avaliação dos pleitos de registro de defensivos 

agrícolas e concluem que a falta de critérios de priorização das análises, associada a 

ausência de recursos públicos, deixam o governo refém de pressões externas para 

atendimento das demandas. Como sugestão de melhoria do sistema, propõem que o 

atual marco regulatório não seja desestruturado, mas sim reestruturado por meio do 

estabelecimento de critérios de priorização das análises de forma que haja uma 

ponderação em relação a importância econômica, potencial inovador e menor impacto 

à saúde e ao meio ambiente. Os autores também destacam a necessidade de 

coordenação entre os agentes de órgãos públicos, privados e sociedade civil para dar 

maior legitimidade ao processo. 

 

Durante a presente pesquisa, constatamos que a prerrogativa de priorização já é 

estabelecida pelo Decreto 4.074/2002 o qual prevê a priorização de defensivos 

agrícolas para a agricultura orgânica e para produtos de baixa toxicidade e 

periculosidade (BRASIL, 2002). Encontramos também uma publicação do MAPA, de 

agosto de 2010 (BRASIL, 2010) estabelecendo os trâmites para solicitação de 

priorização baseados nos seguintes pontos: 

 Demandantes não podem ter vínculo com o negócio de defensivos agrícolas 

de modo a não caracterizar conflito de interesse; 

 As justificativas técnicas devem considerar o impacto agronômico e econômico 

sobre o tema; 

 Uma vez aprovado pelo MAPA, o tema será encaminhado ao Comitê de 

Assessoramento de Agrotóxicos (CTA), composto pelos três órgãos federais, 

que dará publicidade por meio das atas disponibilizadas nos seus respectivos 

websites. 
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Embora aparentemente os processos de priorização possuam critérios definidos, é 

possível inferir que tal procedimento não tem sido efetivo para atender de forma 

satisfatória os agricultores e setores regulados, tal constatação pode ser feita haja 

vista a quantidade de literaturas e publicações de imprensa relatando a morosidade 

do sistema regulatório brasileiro na liberação de novas ferramentas de controle. Desta 

forma, buscaremos também entender na seção de discussão dos resultados, como os 

atuais processos de priorização tem afetado o registro de novas moléculas de 

defensivos agrícolas. 

 

Em agosto de 2015, numa nova tentativa de normatização, o MAPA publicou a 

Portaria nº 163/2015 estabelecendo critérios gerais para priorização de análises de 

processos de registro de defensivos agrícolas, com prerrogativas à Secretaria de 

Defesa Agropecuária (SDA) definir quais serão os ingredientes ativos que serão 

priorizados: 

 

Art. 2º Deve ser dado prioridade na análise técnica de novos 

ingredientes ativos e novas tecnologias agrícolas para controle 

fitossanitário que: 

I - visem o controle de pragas de maior risco fitossanitário para as 

diferentes culturas agrícolas; 

II - permitam o suporte fitossanitário adequado para as culturas 

agrícolas no conceito do manejo integrado de pragas. 

Art. 3º Deve ser dado prioridade na análise técnica de produtos 

equivalentes, sejam eles produtos técnicos ou formulados, para 

controle fitossanitário que: 

I - visem o controle de pragas de maior risco fitossanitário para as 

diferentes culturas agrícolas; 

II - permitam o suporte fitossanitário adequado para as culturas 

agrícolas no conceito do manejo integrado de pragas, ampliando 

a oferta de produtos comerciais na agricultura; 

III - permitam a ampla competitividade no mercado, reduzindo os 

custos da produção agrícola; 

IV - estimulem a fabricação e formulação de produtos no parque 

industrial brasileiro. (BRASIL, 2015) 
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“[...] A Secretaria de Defesa Agropecuária, deverá avaliar, definir 

e dar publicidade quanto as pragas de maior risco, as principais 

culturas e a lista dos ingredientes ativos, produtos e tecnologias 

agrícolas prioritárias para fins a prioridade nos processos de 

registro.” (BRASIL, 2015) 

 

Após a definição das pragas de maior risco fitossanitário e ingredientes ativos que 

seriam priorizados, as empresas manifestaram interesse em ter seus respectivos 

produtos priorizados. A partir desta manifestação, a Diretoria de Fiscalização de 

Insumos Agrícolas7 (DFIA) avaliou e definiu quais seriam os produtos, bem como a 

ordem de prioridade de avaliação dos mesmos. Duas listas foram publicadas, a 

primeira em 2016 e a segunda em 2017 (BRASIL, 2017). Conforme mencionado nesta 

seção buscaremos analisar os dados divulgados até o momento a fim de buscar 

entender como essa iniciativa tem impactado o registro de novas moléculas.  

 

Também como estratégia complementar e buscando maior sustentabilidade dos 

procedimentos administrativos, a Comissão de Defensivos da Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA) apresentou à Ministra da Agricultura, um pacote de medidas 

desburocratizantes para acelerar o sistema de registro de defensivos agrícolas 

(AENDA, 2015). Na reunião do Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos 

(CTA) este documento foi oficialmente entregue para membros dos três ministérios 

(MEMÓRIA CTA, 2015) e, em agosto de 2016, o Governo lança o Plano Agro+, voltado 

para o aumento de eficiência e redução da burocracia no agronegócio por meio de 69 

medidas destinadas a modernizar e desburocratizar normas e processo no MAPA. 

(PLANALTO, 2016). 

 

 

_______________ 

7 A Secretaria de Defesa Agropecuária é formada por diversas diretorias dentre elas a Diretoria de Sanidade Vegetal (DSV) 

responsável neste contexto pela definição das pragas de risco e ingredientes ativos a serem priorizados e a Diretoria de 

Fiscalização de Insumos Agrícolas, responsável por definir quais marcas comercias serão de fato priorizadas e qual será a ordem 

de análise. 
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De acordo com a ANDEF (informação verbal8), são necessários em média sete anos 

para a aprovação de uma nova molécula. No entanto, de acordo com os relatórios da 

ANVISA (2016, 2017), o tempo médio para a conclusão da análise de novas moléculas 

está em torno de 8 anos, descrevendo ainda que um dos fatores do atual cenário é a 

indisponibilidade de recursos humanos e que não há expectativa de aumento de 

recurso no curto prazo. 

 

A fim de se ter um parâmetro de comparação, o gráfico 1 ilustra a estimativa do tempo 

de registro de novas moléculas em diversos países, estando o Brasil em última 

colocação, conforme dados consultados em literaturas e publicações oficiais. 

 

 

Gráfico 1 – Comparação entre as estimativas de tempo para registro de novas 

moléculas nos diferentes países. 

Fontes: ABAG, 2017; SILVA, 2012.  

Nota: criado pelo autor a partir das fontes citadas. 

 

 

 

_______________ 

8 Informação fornecida por Eduardo Leduc, Diretor da ANDEF, no 1º Fórum Inovação para Sustentabilidade na 

Defesa Vegetal em junho/2017 
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Pelaez, Silva e Borges (2013) fizeram um estudo comparativo sobre os recursos 

disponíveis para a regulação de agrotóxicos no Brasil e EUA. A agência que 

regulamenta o setor americano é a Environmental Protecton Agency (EPA), formada 

por cerca de 850 técnicos envolvidos com o processo regulatório. Em relação aos 

custos de registros, nos EUA as taxas para novas moléculas chegam a cerca de US$ 

630 mil, tendo uma taxa de manutenção que varia de US$ 100 a US$ 450. Os registros 

possuem validade de 15 anos e a taxa para renovação implica num custo de US$ 150 

mil. Já no Brasil, os autores apontam um custo de US$ 1 mil e o período de validade 

do registro é indeterminado. Tendo em vista que os autores concluíram o estudo em 

2013, faz-se necessário atualizar os valores do custo Brasil em virtude de novas 

normativas sobre o tema. Atualmente o custo total para registro de uma nova molécula 

e sua respectiva formulação está em torno de US$ 35 mil, dos quais US$ 32 mil são 

referentes às taxas do IBAMA (BRASIL, 2015) e US$ 3 mil é destinado à ANVISA 

(BRASIL, 2017). As taxas de manutenção anual podem custar até US$ 13 mil, a 

depender da classificação do produto técnico e formulado, este valor é cobrado 

unicamente pelo IBAMA. Em relação ao prazo de validade de registro, não tivemos 

alterações nos últimos anos, permanecendo válido por tempo indeterminado. Cabe ao 

órgão federal a prerrogativa de determinar se a molécula entrará em reavaliação, a 

depender das motivações técnicas ou sociais levantada 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A presente dissertação assume contornos de estudo de caso, com uma perspectiva 

descritiva, centrando seus objetivos no entendimento da atual regulamentação de 

defensivos agrícolas, com foco na aprovação de novas moléculas. Dentro desta 

lógica, pretende-se: 

 Investigar como a forma de atuação prática dos órgãos federais MAPA, 

ANVISA, IBAMA contribui para o registro de novas moléculas de defensivos 

agrícolas e sua previsibilidade de aprovação; 

 Avaliar qual categoria de defensivos agrícolas têm sido mais aprovados pelos 

referidos órgãos e como é a coordenação no que tange a busca por melhorarias 

na eficiência da aplicação do atual marco regulatório. 
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 Investigar como o processo de priorização de registros tem contribuído para a 

aprovação de novas moléculas; 

 

A pesquisa utilizou informações de variados sites (órgãos federais, associações, 

entidades de pesquisa, jornais agrícolas de grande circulação), bem como atas de 

reuniões, relatórios, planilhas e apresentações dos três órgãos federais. 

 

Inicialmente foram analisadas as principais estruturas organizacionais dos três órgãos 

responsáveis pela regulamentação de defensivos agrícolas para que sejam 

identificadas as unidades técnicas que atuam diretamente na aplicação da legislação 

vigente. As principais informações são fornecidas pelos websites do MAPA, ANVISA 

e IBAMA onde as áreas técnicas estão bem definidas quanto ao seu escopo de 

atuação. 

 

Buscando entender como é a tramitação dos processos de registros das novas 

moléculas após o protocolo do pleito e, se há um tratamento diferenciado entre 

diferentes categorias de produtos, buscou-se por documentos técnicos, normativas 

e/ou manuais que descrevem as principais etapas dentro de cada órgão. Valendo-se 

também de pesquisa em sites de busca, como o Google, e, utilizando termos como 

“manual/procedimentos de registro de agrotóxicos”, “registro agrotóxicos bama”, 

“registro agrotóxicos anvisa” foi possível identificarmos as principais diferenças entre 

os órgãos em relação a tramitação dos pleitos, comunicação entre setor regulado e 

regulador, bem como similaridades no que diz respeito a forma de categorizar 

diferentes tipos de defensivos agrícolas. Numa terceira etapa, e como consequência 

dos desdobramentos da pesquisa mencionada acima, foi possível identificar como 

cada órgão controla e divulga as posições dos produtos na fila de análise, para este 

parâmetro, apresentações de entidades privadas do setor, como Sindicato Nacional 

da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SINDIVEG) e Associação Brasileira do 

Agronegócio (ABAG) foram de grande importância. 

 

Para se investigar as categorias de produtos mais aprovados pelos órgãos e sua 

evolução no decorrer dos anos, a pesquisa utilizou alguns bancos de dados públicos 

e privados para o cruzamento de informações, tais como: 
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 Giagro (acesso privado): compila as informações publicadas por meio de 

jornais oficiais, facilitando a busca por informações específicas sobre 

defensivos agrícolas. 

 Agrofit (acesso público): banco de dados que, por meio do número de processo 

de registro é possível, em teoria, acompanhar os trâmites internos do MAPA. 

 ANVISA (acesso público): banco de dados com perguntas e respostas sobre 

procedimentos e posicionamento de produtos nas filas de registro. 

 IBAMA (acesso privado): acessado somente pelas empresas produtoras de 

defensivos agrícolas, no qual é possível consultar apenas seus respectivos 

pleitos. 

 

Por fim, com base na confrontação das listas de produtos priorizados pelo MAPA em 

2016 e 2017 com os demais dados levantados, foi possível estabelecer algumas 

possíveis tendências em relação às consequências da continuidade destas medidas 

no registro de novas moléculas de defensivos agrícolas.   

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Estrutura organizacional dos órgãos envolvidos 

 

 

4.1.1. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

 

 

O MAPA é o órgão federal responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo 

à agropecuária, fomento do agronegócio e regulação e normatização de serviços 

vinculados ao setor (CAMPOS, 2012). É organizado em cinco secretarias, 

responsáveis pelos diferentes setores do agronegócio nacional. São elas: Secretaria 

de defesa agropecuária (SDA), Secretaria de políticas agrícolas (SPA), Secretaria de 

mobilidade social, do produtor rural e do cooperativismo (SMC) e Secretaria executiva 

(SE). Além das secretarias fixas, há uma série de órgãos de assessoramento direto 
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ao Ministro da pasta, órgão colegiados e entidades vinculadas. No âmbito estadual, 

há vinte e sete superintendências federais. 

 

A SDA é a secretaria responsável por contribuir para a formulação das políticas 

agrícolas em relação à defesa agropecuária no Brasil, bem como planejar, normatizar 

e supervisionar tais atividades. A SDA possui seis departamentos e um deles, o 

Departamento de fiscalização de insumos agropecuários – DFIA. 

 

O DFIA está organizado em três coordenações, sendo a Coordenação Geral de 

Agroquímicos e Afins (CGAA), responsável pela avaliação da eficácia dos defensivos 

agrícolas e concessão do registro quando este obteve pareceres favoráveis da 

ANVISA e IBAMA. A conclusão do processo é então publicada em Diário Oficial da 

União pelo MAPA. Outras três divisões fazem parte da estrutura da CGAA, a Divisão 

de fiscalização de agrotóxicos (DFA), a Divisão de registro de produtos formulados 

(DRPF) e Divisão de registro de produtos técnicos, conforme figura 3. 

 

Cabe ressaltar que produtos técnicos são aqueles que compõe apenas o ingrediente 

ativo e impurezas de matérias-primas e subprodutos da síntese. Produtos formulados 

são aqueles feitos a partir do produto técnico com a adição de diferentes 

componentes. O objetivo é obter uma formulação apta a ser utilizada pelos 

agricultores de forma a garantir a aplicabilidade e eficiência nas lavouras. 
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Figura 3: Organograma MAPA. Estrutura envolvida no processo de concessão de registros. 

 

 

4.1.2 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ‐ 

IBAMA 

 

 

O IBAMA é um instituto criado em 1989 a partir da integração de diversas áreas que 

cuidavam da temática ambiental. Está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem 

como missão de garantir a qualidade ambiental e assegurar a sustentabilidade no uso 

de recursos naturais, bem como proteger o meio ambiente. É formado por cinco 

diretorias, dentre elas a Diretoria de qualidade ambiental (DIQUA), que dentre outras 

atribuições, é responsável pelas autorizações de licenças de defensivos agrícolas. 

 

A DIQUA é composta pela Coordenação-geral de gestão da qualidade ambiental - 

CGQUA e pela Coordenação-geral de avaliação e controle de substâncias químicas 

(CGASQ), sendo esta última responsável pela avaliação e controle de substâncias e 

produtos potencialmente perigosos por meio da Coordenação de avaliação ambiental 

de substâncias de produtos perigosos (COASP) e Coordenação de controle ambiental 

de substâncias de produtos perigosos (CCONP), respectivamente. 
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Figura 4: Organograma IBAMA. Estrutura envolvida no processo de concessão de registros. 

 

 

4.1.3 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

 

  

A ANVISA é uma agência vinculada ao Ministério da Saúde e tem como missão 

promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da 

produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. É 

composta por uma diretoria colegiada (DICOL), formada por cinco diretores nomeados 

pelo presidente da república. Além de membros da DICOL, cada um dos diretores 

será responsável por uma área dentro da Agência, tendo diversas unidades 

administrativas subordinadas a cada uma delas. 

 

Por ser uma autarquia, os cinco diretores são nomeados para mandatos de 3 anos e 

podem ser reconduzidos por igual período. Depois de empossados, esses diretores 

poder ser removidos nos 4 primeiros meses de mandato, porém após esse período 

eles ficam “estáveis” até o final de seu mandato, a menos pratiquem atos de 
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improbidade administrativa ou deixe de cumprir as metas estabelecidas no contrato 

de gestão firmando com o Ministério da Saúde. 

 

A Diretoria de Autorização de Registros Sanitários tem em sua estrutura a Gerência 

Geral de Toxicologia (GGTOX), que possui, entre outras, a competência de avaliar do 

ponto de vista toxicológico os defensivos agrícolas, emitindo um parecer favorável ou 

desfavorável à concessão de registro pelo MAPA. A avaliação de novos defensivos 

agrícolas fica a cargo da Gerência de Avaliação de Segurança Toxicológica (GEAST), 

parte integrante da estrutura da GGTOX. A equipe da GEAST atualmente é composta 

pelo gerente, oito especialistas em regulação e vigilância sanitária, um técnico em 

regulação e vigilância sanitária e um apoio administrativo. 

 

 

Figura 5: Organograma ANVISA. Estrutura envolvida no processo de concessão de registros. 

 

 

De acordo com a ANVISA (2018) uma consultoria foi contratada para analisar o 

dimensionamento da força de trabalho da GGTOX que atualmente possui 40 

profissionais. Foi identificada uma deficiência de ao menos 32 servidores ao quadro 

da GGTOX e não há perspectiva de contratação no curto prazo. A mesma 

problemática, acompanhada da discussão de orçamentos insuficientes, tem sido 

discutida dentro do MAPA e IBAMA sendo considerada um dos fatores que limitam a 
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atuações destes órgãos no processo de melhoria na eficiência das aprovações de 

registro. 

 

 

4.2 Trâmites dos processos de registro e filas de análises 

 

 

Com base nas análises do referencial teórico publicado pelas unidades que cuidam 

da regulação de agrotóxicos, é possível observar semelhanças nos trâmites internos 

dos processos de registro dentro dos órgãos (MAPA, 2012; ANVISA, 2017; IBAMA, 

2009). As principais etapas, nesta ordem, são: 

 Protocolo do pedido de registro em cada órgão; 

 Análise quantitativa (checagem documental); 

 Inserção na fila de análise com base na ordem cronológica de entrada e 

categoria de produto; 

 Distribuição ao técnico responsável pela avaliação; 

 Análise qualitativa (técnica): neste momento é possível que haja maior 

interação com a empresa demandante caso haja necessidade de maiores 

esclarecimentos técnicos acerca das moléculas. Notificações de exigência 

podem ocorrer dentro deste período. 

 Conclusão da avaliação: aprovação ou não do produto. Nesta última etapa, 

ANVISA e IBAMA encaminham suas avaliações ao MAPA, sendo este último 

responsável pela publicação oficial do resultado da avaliação tripartite. 

 

Uma discrepância maior é encontrada no que concerne a transparência das filas de 

análises dentro dos órgãos. Até o ano de 2015, a ANVISA divulgava tais informações 

de forma bem transparente e completa, dando conhecimento, inclusive, da data de 

início e status das análises de todos os produtos que constavam na fila.  Em 2016 a 

agência passou a usar um sistema diferente de controle de processos onde as 

divulgações de informações são mais restritas, sendo possível somente verificar a 

posição na fila por ordem cronológica. No entanto, ainda assim pode ser considerada 

a agência mais transparente neste quesito. Com base nesta lista da ANVISA e com o 

acompanhamento de publicações oficiais da ANVISA e IBAMA, ainda é possível 
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monitorar o desempenho destes órgãos, porém acaba sendo uma maneira não muito 

efetiva. 

 

Em relação ao MAPA, embora haja a descrição de que os produtos são avaliados de 

acordo com a cronologia de entrada (MAPA, 2012), não existe uma ferramenta para 

que as empresas acompanhem o andamento de seus processos. Por outro lado, 

considerando que MAPA consolida as informações recebidas dos demais órgãos para 

então concluir o pleito de registro (MAPA, 2012) a ordem de análise tende a ser 

dinâmica e movimenta-se de acordo com a velocidade das análises da ANVISA e 

IBAMA. De forma semelhante ao MAPA, o IBAMA não divulga a posição de todos os 

produtos que estão aguardando análise, no entanto, o acompanhamento é possível e 

pode ser feito por meio de um sistema de acesso restrito, onde a empresa terá acesso 

somente a posição e evolução da análise de seu produto.  

 

 

4.3 Perfil de produtos registrados de 2008 a 2017 

 

 

Buscando analisar o perfil dos produtos registrados pelos órgãos federais nos últimos 

10 anos, partimos da análise da publicação anual no MAPA (2017) compilando o 

número dos produtos registrados. Observamos que há informações de bastante 

relevância, no entanto a forma como os dados estão disponibilizados não precisam 

com exatidão a quantidade produtos baseados em novas moléculas registrados. 

Sendo assim, a análise foi complementada por pesquisas no banco de dados 

GIAGRO (2017).  

 

As principais categorias de produtos defensivos agrícolas, com base em sua natureza 

técnica constam na Tabela 2. Apenas 3% das aprovações correspondem a produtos 

baseados em novas moléculas e 61% refletem o número de registro de produtos 

equivalentes (genéricos). Em 2017, o governo claramente aumentou sua 

produtividade, no entanto, o padrão dos últimos 10 anos vem sendo mantido: 2% 

representam as aprovações de produtos baseados em novas moléculas e 69% por 

produtos equivalentes. 
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Tabela 2 -  Número de registro de defensivos agrícolas de 2008 a 2017 por categoria 

de produtos. 

 

Para as empresas de pesquisa e desenvolvimento, há um dado que vem se 

modificando rapidamente e houve um grande incremento nos últimos 4 anos: as 

projeções de registro. De acordo com Pelaez et al. (2015) o tempo médio de 

aprovação entre janeiro de 2010 e junho de 2014 era 3,8 meses. Atualmente, as 

estimativas ultrapassam os 7 anos, de acordo com diversas fontes, conforme discutido 

no referencial teórico. 

4.4 Processo de priorização de registros no Brasil 

 

Categoria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PTN
(produto técnico com base em nova 

molécula)

6 4 1 0 1 2 4 2 1 4

PFN
(produto formulado com base em nova 

molécula)

6 4 0 0 1 2 7 2 3 6

PTE
(produto técnico equivalente)

41 27 35 62 64 45 80 43 160 178

PFE
(produto formulado com base em PTE)

2 49 28 49 72 28 33 50 47 127

PT

(produto técnico) 5 4 2 2 0 1 0 0 1 0

PF
(produto formulado)

130 48 32 20 14 21 16 13 25 46

Pré-Mistura 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4

Outros (bio/org)
(produtos biológicos e para agricultura 

orgância)

1 1 4 13 16 11 8 29 39 40

TOTAL GERAL 192 138 108 159 184 121 156 168 316 445

Nota: dados trabalhados pelo autor

Fontes: Mapa (2017) e Giagro (2017)
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Com o objetivo de dar maior celeridade às necessidades da agricultura nacional e 

minimizar problemas já instalados em decorrência da demora na aprovação de novas 

ferramentas de controle no Brasil, a exemplo dos casos do surgimento da  Helicoverpa 

armigera e da diminuição do controle de doenças como a ferrugem-asiática na soja, 

vários debates no cenário nacional entre os setores afetados e órgãos federais 

contribuíram para a implementação de um processo de priorização quantitativamente 

mais robusto a partir de 2015. 

 

A partir da definição dos critérios pelo MAPA, duas listas foram publicadas, a primeira 

em 2016 e a segunda em 2017 (BRASIL, 2017). Na Tabela 3 é possível verificar a 

categoria dos produtos priorizados. Nota-se que os produtos equivalentes 

representam 77% das priorizações, enquanto produtos baseados em novas moléculas 

ocupam 9.5% das posições priorizadas. 

 

Tabela 3 -  Categorias, números e aprovações dos produtos priorizados pelo governo 

federal em 2016 e 2017. 

 

 

 

Passados dois anos do início das análises, apenas 40% dos produtos foram 

aprovados. Em relação às novas moléculas, quatro das treze priorizadas foram 

aprovadas, outras quatro encontram-se em análise pela ANVISA e as demais estão 

em uma fila de espera (Tabela 4). De acordo com os trâmites da ANVISA, os 

processos que aguardam na fila terão sua análise iniciada tão logo os produtos 

atualmente “em  análise” sejam concluídos e/ou novos servidores aptos entrem para 

a equipe técnica. 

 

Priorizados Aprovados Aprovados 

(%)

Priorizados Aprovados Aprovados 

(%)

Priorizados Aprovados Aprovados 

(%)

Novas moléculas 10 4 40.0 3 0 0.00 13 4 30.8

Produtos equivalentes
1

42 30 71.4 55 6 10.91 97 36 36.7

Produtos formulados
2

14 10 71.4 2 1 50.00 16 11 75.0

Produtos biológicos 0 0 0.0 1 1 100.00 1 1 100.0

Total 66 44 66.7 61 8 13.11 127 52 41.2

(1) Produtos obtidos a partir de moléculas que já perderam a patente. Também conhecidos como produtos genéricos.

Fontes: BRASIL, 2017; GIAGRO, 2017

Nota: Dados trabalhados a partir das fontes referenciadas

Lista 1 - 2016 Lista 2 - 2017 Total (Lista 1 + Lista 2)Categorias de produtos

(2) Produtos obtidos a partir de moléculas já registradas, com base em ingrediente ativo não equivalente/genérico. Geralmente são pleitos solicitados 

por empresas de pesquisa e desenvolvimento.
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Tabela 4 -  Lista das moléculas priorizadas pelo governo federal em 2016 e 2017 e 

status da aprovação até – janeiro 2018 

 

  

Analisando a fila completa (priorizados e não-priorizados) da ANVISA para novas 

moléculas, detectamos uma relação com 28 produtos9, dos quais 4 já tiveram sua 

análise iniciada (Tabela 5).  

 

É possível observar que 32% dos produtos foram priorizados. Caso a ANVISA 

mantenha a média de aprovação do 2017, espera-se concluir a análise dos produtos 

priorizados apenas no ano de 2021. Outro ponto que nos chama a atenção é a 

previsibilidade dos produtos não-priorizados. Quando estes seriam de fato avaliados? 

Dada a dinâmica da agricultura brasileira é possível que novas priorizações 

aconteçam, desta forma, será que algum dia os produtos não-priorizados serão 

registrados no Brasil? 

 

 

 

 

 

_______________ 

9 Não estamos considerando as duas posições do produto benalaxyl visto que já são moléculas registradas no 

país. Pode ter sido um erro da ANVISA, ou as empresas submeteram processos completos de registro que 

demandará avaliações completas por parte da ANVISA 

Molécula priorizada Submissão 

(mês/ano)

Posição da fila da ANVISA Aprovação final (mês/ano) Tempo (meses) entre 

submissão e aprovação 

final1

Fluopyram out-2009 em análise aguardando 99

Tolfenpirade mai-2010 7º aguardando 80

Metominostrobin ago-2010 aprovada mar-2017 79

Metaflumizone jun-2011 aprovada mai-2017 71

Sulfoxaflor jun-2013 em análise aguardando 55

Bixafen nov-2011 aprovada ago-2017 69

Benzoato de Emamectina2
ago-2013 aprovada nov-2017 51

Fluensulfona dez-2013 em análise aguardando 49

Pyroxasulfone mar-2014 em análise aguardando 46

Cyclaniliprole jul-2014 13º aguardando 42

Isofetamid jul-2014 14º aguardando 42

Afidopyropen jul-2016 23º aguardando 18

Florpyrauxifen-benzyl dez-2016 24º aguardando 13

Fontes: Mapa (2017); Anvisa (2017)

Nota: Dados trabalhados pelo autor

(1) Caso não esteja aprovada, o cálculo será a té jan/2018

(2) Primeira submissão ocorrida em mai/2003 
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Questionamentos como esses nos levam a sugerir que se por um lado o procedimento 

de priorização poderá disponibilizar ferramentas “mais rápidas” ao agricultor, por outro 

lado, contribui para que cerca de 70% das novas moléculas submetidas não tenham 

garantias de terem seus processos se quer analisados. Pegando como exemplo os 

produtos das posições de 1º a 4º, todos foram submetidos há cerca 8 anos e, tanto 

empresa como agricultor, não possuem expectativas de quando terão estas 

ferramentas liberadas. 
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Tabela 5 -  Descrição das novas moléculas na fila da ANVISA – janeiro 2018. 

 

 

Durante a pesquisa, não foi possível encontrar evidências ou dados públicos do 

IBAMA em relação a fila de análise ou tempo de aprovação. No entanto, com base 

nas literaturas consultadas e o tempo de aprovação pelo MAPA após a liberação da 

ANVISA, sugere-se, salvo algumas exceções, que o tempo de aprovação do IBAMA 

tem sido igual ou inferior ao da ANVISA. Em relação a este parâmetro, é possível que 

Molécula Posição da fila da ANVISA Submissão 

(mês/ano)

Fluopyram1
em análise out-2009

Sulfoxaflor1
em análise jun-2013

Fluensulfona1
em análise dez-2013

Pyroxasulfone1
em análise mar-2014

Não divulgado 1º jan-2009

Thiencarbazone Methyl 2º fev-2009

Ametoctradina 3º ago-2009

Benalaxyl-M2 4º dez-2009

Valifenalate 5º mar-2010

Bistriflurom 6º mar-2010

Tolfenpirade1
7º mai-2010

Aminociclopiraclor 8º ago-2011

Flucarbazone-sódico 9º nov-2011

Pinoxaden 10º set-2012

Halauxifen-metil 11º dez-2013

Oxathiapiprolin 12º jan-2014

Cyclaniliprole1
13º jul-2014

Isofetamid1
14º jul-2014

Pyriofenone 15º jul-2014

Piribencarbe 16º mar-2015

Fluoxastrobina 17º abr-2015

Mandestrobin 18º jun-2015

Pydiflumetofen 19º set-2015

Benalaxyl-M2 20º jan-2016

dinotefuran 21º abr-2016

Tolpyralate 22º jun-2016

Afidopyropen1
23º jul-2016

Florpyrauxifen-benzyl1 24º dez-2016

Não divulgado 25º dez-2016

Mefentrifluconazole 26º dez-2016

Fontes:  Adaptado de Anvisa (2017); Mapa (2017)

(1) Moléculas priorizadas

(2) Provável erro na lista da ANVISA haja vista são moléculas já registradas. Não serão 

considerados nos comentários da pesquisa
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a ANVISA seja o órgão federal mais limitante na disponibilização de novas moléculas 

de defensivos agrícolas no Brasil. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Dado o contexto deste estudo e referências teóricas abordadas, o registro de novas 

moléculas de defensivos agrícolas apresenta muitos desafios estruturais e 

processuais. Tal cenário evidencia uma barreira de entrada de inovações no setor e 

implicações para as empresas com foco em pesquisa e desenvolvimento de novas 

moléculas na medida em que estas tendem a perder a previsibilidade de retorno de 

seus investimentos.  

 

O procedimento de priorização é controverso visto que passa a ser a única ferramenta 

para aprovações de novas moléculas no país e, ainda assim, a estimativa para 

conclusão das moléculas priorizadas em 2016 e 2017, mantendo-se a atual 

produtividade do governo federal, é 2021, não sendo, portanto, uma ferramenta 

proativa ou que contribua para o fortalecimento do setor. Se por um lado as empresas 

podem ser desestimuladas à medida que perdem a previsibilidade de retorno dos seus 

investimentos em pesquisa, por outro há o cerceamento das ferramentas mais 

modernas aos produtores, tornando a prática agropecuária ainda mais desafiadora, 

aumentando os riscos de prejuízos pelo ataque de pragas, seja pelo aparecimento de 

novas, como também pelo aumento da resistência à produtos. 

 

A falta de recursos humanos e financeiros parecem ser um dos principais limitantes 

para qualquer evolução neste cenário, desta forma, tomadas de decisões por parte do 

Governo Federal para modernizar e aumentar o quadro de servidores e recursos 

financeiros estão na raiz de qualquer iniciativa. Cabe também avaliar maneiras de 

apoio de Universidades e especialistas para auxílio das avaliações técnicas.  

 

Medidas mais sustentáveis que melhorem o sistema regulatório como um todo faz-se 

urgente frente à crescente demanda por alimentos e importância agropecuária do 

Brasil. Tal problemática passa a não ser somente nacional visto que a medida que 

moléculas mais antigas são banidas de outros países e novas não são registradas no 
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Brasil, um dos maiores exportadores de commodities do mundo, compromete-se a 

questão de segurança alimentar e instalam-se barreiras ao comercio mundial de 

alimentos devido as questões globais de limites de resíduo em alimentos. Estudos 

considerando os impactos do cenário brasileiro na comercialização mundial de 

alimentos poderiam nos ajudar a compreender melhor as possíveis consequências da 

problemática exposta e fomentar discussões ainda mais relevantes na busca por 

soluções.  

 

Outra linha de pesquisa que poderia contribuir para um melhor entendimento das 

possibilidades de modernização do sistema regulatório do brasileiro, seria um estudo 

sobre qual modelo estrutural traria maior eficiência das análises: um modelo de 

entidade única ou uma reestruturação do atual modelo tripartite de avaliação. 
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