
Karina Cham                          Carlos Tonelli 
Analista Ambiental                                   Analista Ambiental 

 
 

Atual Cenário da Avaliação de Risco para 
Polinizadores no Brasil 

Fórum de Especialistas – CGEE 
15/09/2016 



Programação 

	
	
● Papel	do	Ibama	no	Registro	de	Agrotóxicos	
	
● Implementação	 da	 Avaliação	 de	 Risco	 para	
Polinizadores	
	
● Atual	Cenário	
	
● Previsões	e	Expectativas	



Papel	do	Ibama	no	Registro	de	
Agrotóxicos	



Papel	do	Ibama	no	Registro	de	
Agrotóxicos	

Avaliação e 
Classificação do 

Potencial de 
Periculosidade 

Ambiental (PPA)  

 Avaliação de 
Risco 

Ambiental 
(ARA) 

X 

Parâmetros Produto 
técnico 

Produto 
formulado 

Parte C (Físico-químicos) 23 10 
Parte D (toxicidade a organismos não-alvo) 13 8 
Parte E (comportamento no solo) 3  -  
Parte F (toxicidade a animais superiores)* 9 (1) 5 (1) 

Parte G (Potencial Mutagênico, Embriofetotóxico 
e Carcinogênico)*Alterado pela Portaria nº 6 de 17 /05/2012 

6 (1) 2 (0) 
 

Total 54 (41) 25 (20) 



Implementação	da	Avaliação	de	Risco	
para	Polinizadores	

	
	

	
Em	2002,	a	regulamentação	da	lei	de	agrotóxicos,	sua	implementação	
passou	a	ser	claramente	requerida	pelo	ar8go	nº	95	do	Decreto	nº	4.074:	
	
Art.	 95.	 	 Fica	 ins.tuído	 o	 Comitê	 Técnico	 de	 Assessoramento	 para	
Agrotóxicos,	com	as	seguintes	competências:	
	III	-	elaborar,	até	31	de	dezembro	de	2002,	ro.nas	e	procedimentos	visando	
à	implementação	da	avaliação	de	risco	de	agrotóxicos	e	afins	

A	 portaria	 IBAMA	 nº	 84/96	 já	 trazia	 algumas	 diretrizes	 gerais	 para	 a	
avaliação	de	risco:	
	
Art.	 6°	 -	 A	 avaliação	 do	 risco	 ambiental	 será	 realizada	 quando	 a	
classificação	de	periculosidade	ambiental	considerando	os	usos	propostos	
caracterizar	 a	 necessidade	 da	 geração	 de	 informação	 de	 campo,	 ou	
quando,	a	critério	do	IBAMA,	for	verificada	a	sua	necessidade.	



Implementação	da	Avaliação	de	Risco	
para	Polinizadores	

Setembro	de	2002:	lançada	a	Inicia8va	Brasileira	de	Polinizadores	
	
Maio	de	2009:	Publicada	a	IN	nº	17,	de	29/05/2009	que	estabelece	
os	procedimentos	administra8vos	para	a	reavaliação	ambiental	dos	
agrotóxicos	no	âmbito	do	IBAMA	
	
Outubro	 de	 2009	 –	 Criada	 equipe	 de	 reavaliação	 no	 âmbito	 da	
CGASQ/IBAMA	
		
Fevereiro	 a	 Março	 de	 2010	 –	 Iniciam-se	 levantamentos	 de	
ocorrência	 de	 danos	 ambientais	 relacionados	 a	 agrotóxicos	 no	
Brasil	pela	equipe	de	reavaliação	
	



Implementação	da	Avaliação	de	Risco	
para	Polinizadores	

Março	de	2010	–	Publicada	Dire8va	nº	2010/21/EU,	 com	medidas	
relacionadas	à	clo8anidina,	8ametoxam,	imidacloprido	e	fipronil	na	
União	Europeia	
	
Outubro	de	2010	–	inicio	de	contato	com	Pesquisadores	brasileiros	
em	virtude	de	 vários	eventos	de	mortandade	ocorridos	no	estado	
de	São	Paulo	
	



8 

Ocorrência	 de	 casos	 de	
mortandade	 de	 abelhas	
suspeitos	 de	 estarem	
r e l a c i o n a d o s 	 a	
agrotóxicos	;	
	
	

2010 - 2012 

Implementação	da	Avaliação	de	Risco	
para	Polinizadores	



Implementação	da	Avaliação	de	Risco	
para	Polinizadores	

Fevereiro	de	2011	-	Com	base	nos	casos	ocorridos	e	em	referências	
cien^ficas,	IBAMA	faz	a	1ª	versão	do	comunicado	com	a	intenção	de	
reavaliar	os	ingredientes	a8vos	Fipronil,	Imidacloprido,	Tiametoxan	
e	Clo8anidina.	
	
Outubro	de	2011	–	Realizada	reunião	presencial	com	pesquisadores	
brasileiros	
	



Implementação	da	Avaliação	de	Risco	
para	Polinizadores	

Julho	de	2012	–	Publicado	o	comunicado	 iniciando	 formalmente	a	
reavaliação,	 incluindo	 recomendações	 de	 rótulo	 e	 bula	 e	
suspendendo	a	aplicação	aérea	desses	produtos	
	

Novembro	 de	 2012	 –	 Ibama	 formaliza	 a	 necessidade	 de	
complementação	de	dados	 e	 estudos	 adicionais	 as	 empresas,	
(Ogcio	Circular	nº	5,	de	06/11/2012)	



Atual Cenário 

	
	

	
O	Ibama	realiza	a	Avaliação	de	Risco	para	Polinizadores?	

	
Desde	a	criação	da	coordenação	de	reavaliação	em	2009	a	Avaliação	de	Risco		

tem	sido	objeto	de	estudo,	desenvolvimento	e	aplicação	(EPA/EFSA)	
 
	

Ingredientes	a<vos	subme<dos	à	reavaliação	Imidacloprido,	Tiametoxam,							
Clo<anidina	e	Fipronil):	

	
	
 
 

	
	

		



Atual Cenário 

O	Ibama	realiza	a	Avaliação	de	Risco	para	Polinizadores?	
	

Desde	2014	ações	mais	precisas	e	procedimentos	(EFSA,	EPA)	foram	
u8lizados	para	novos	ingredientes	a8vos	→	solicitações	de	estudos	fora	do	
escopo	da	Portaria	84/96	e	medidas	de	mi8gação	devido	a	necessidade	de	

refinamento	da	avaliação/avanço	das	fases	(>ers)		
	
	

		
Teste de toxicidade aguda oral para abelhas adultas (DL50 oral 
adultas)  
Teste de toxicidade aguda por contato para abelhas adultas 
(DL50 contato adultas 
Teste de toxicidade crônica oral para abelhas adultas (NOAEL 
oral adultas) 
Teste de toxicidade aguda oral para larvas (DL50 oral larvas) 
Teste de toxicidade crônica oral para larvas  (NOAEL larvas) 
Teste de toxicidade aguda por contato para abelhas adultas 
(DL50 contato adultas)  
Teste de toxicidade residual foliar: RT25 
Estudo de resíduos em matrizes: pólen, néctar, seiva, solo... 



Atual Cenário 

O	Ibama	realiza	a	Avaliação	de	Risco	para	Polinizadores?	
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Atual Cenário 

	
	

	
                            Tomadas de decisão, 

medidas de mitigações: 
 
Proibição de modo de aplicação. 
Redução de dose e taxa de aplicação 
Autorização de uso somente para algumas culturas 
Limite máximo de aplicação do ingrediente ativo/ha por 
ciclo da cultura 
Definição do período de aplicação 
Frases de advertência em rótulo e bula: 
 

“A aplicação AÉREA deste produto é PROIBÍDA” 
“Não aplicar este produto durante o período de floração” 

“Não aplicar este produto caso haja presença de abelhas” 
“Aplicar este produto somente no estágio de enchimento de 

grãos da SOJA, após o florescimento” 
“Não aplicar total maior que 150 g deste ia/ha/ciclo da cultura, 

caso sejam utilizados 1 ou mais produtos à base deste ativo no 
mesmo ciclo da cultura” 

“Informar aos apicultores próximos antes de aplicar este 
produto” 

“Para o controle da broca-do-café, o produto não deve ser 
aplicado durante o período de floração” 

“O produto deverá ser aplicado somente após o pôr do sol” 
 



Atual Cenário 
	
	
	
Janeiro	de	2015:	Criado	o	Grupo	Técnico	de	Trabalho	 (GTT)	para	discu8r	
procedimentos	de	Avaliação	de	Risco	para	Polinizadores,	coordenado	pelo	
IBAMA	e	com	a	par8cipação	da	Academia	e	da	Indústria	

	
Composição	atual	do	GTT	

	
}  IBAMA:	Karina	Cham	(Coord.);	Carlos	Tonelli;	Ivan	Teixeira	
}  ANDEF:	 Guilherme	 Guimarães,	 Andreia	 Ferraz,	 Ana	 Paola	 Cione	

(Syngenta)	e	Andreia	Shiwa	(Dupont)	
}  ACADEMIA:	 Prof.	 Dr.	 Osmar	 Malaspina	 (Unesp	 Rio	 Claro),	 Prof.	 Dra.	

Roberta	Nocelli	(UFSCar),	Carmen	Pires	(EMBRAPA)	
}  MMA:	Ceres	Belchior	(SBF);	Cayssa	Marcondes	(DQAM)	

	



Objetivo	inicial:	
	
Definir	Objetivos	

de	Proteção		

Atual Cenário 



Atual Cenário 



Exemplo de 
diagrama de 

procedimento  



Atual Cenário 

hAp://www.ibama.gov.br/
phocadownload/Qualidade_Ambiental/in-
ara-abelhas-consulta-
publica-31maio2016.pdf	



Atual Cenário -  Consulta Pública 

Foram recebidas 88 
contribuições válidas 

(questionários 
completos). 



41% 

13% 

10% 

11% 

25% 

Ex.: comunidade, apicultores/meliponicultores, empresas e laboratórios de 
pesquisa 

Atual Cenário -  Consulta Pública 



*Associação, entidade de classe ou instituição representativa de categoria ou setor da sociedade civil. 

Atual Cenário -  Consulta Pública 



Atual Cenário -  Consulta Pública 



Previsões	e	Expectativas	

➢ Realizar	 matriz	 de	 seleção	 de	 espécies	 –	 comparação	 e	 definição	 de	
organismo	teste	para	sua	aplicabilidade	no	Brasil	(SSD)	
	
➢ Inmetro	–	adaptação	de	guidelines	ao	Brasil	
	
➢ Adaptação	 da	 infraestrutura	 e	 capacitação	 de	 pessoal	 dos	 laboratórios	
credenciados	
	
➢ Espécies	 na8vas	 ->	 lacunas	 de	 dados	 para	 =	 Obje8vo	 de	 Proteção	
Específico	(OPE),		En8dade	Ecológica,	Atributo	-	tamanho	da	população	(?),	
Magnitude	de	efeito	aceitável	e	Metodologia	de	ensaios	ecotoxicológicos	
(para	Brasil)	
	
➢ Manual	de	Avaliação	de	Risco	para	Polinizadores	
	
➢ Desenvolvimento	 de	 outros	 Grupos	 de	 Trabalho	 (aquá8cos*,	 aves	 e	
mamíferos...)	–	Manual	Geral	de	Avaliação	de	Risco	Ambiental	
	
	
	
	



Obrigado! 

Karina	Cham	-			karina.cham@ibama.gov.br	
	

Carlos	Tonelli	-			carlos.tonelli@ibama.gov.br		

DIQUA – Diretoria de Qualidade Ambiental 
 

CGASQ – Coordenação Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas e 
Produtos Perigosos 

 
Telefone: (61) 3316-1310 


