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1. Abertura
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A Sra. Sérgia de Souza Oliveira, Diretora de Qualidade Ambiental na Indústria do
Ministério do Meio Ambiente, iniciou a reunião, dando boas-vindas a todos. Explicou que a presente
Reunião Extraordinária foi incluída no calendário da CONASQ por proposta do MS, na ocasião da
25ª Reunião Ordinária, de 03/12/09.
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Finalizada a abertura, a mesa diretora sugeriu uma rodada de apresentação entre os presentes.
Na sequência, a Pauta foi aprovada pela plenária, com uma pequena alteração na ordem de
apresentação dos conteúdos.
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A representante do MMA passou a apresentar os objetivos da presente reunião, que teve
como pauta essencialmente os eventos internacionais a seguir detalhados, esclarecendo que esta não
se confunde com as Reuniões Preparatórias de Coordenação para as reuniões internacionais, que são
de responsabilidade do MRE.
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A propósito disso, o representante do MRE informou que a reunião preparatória para o 1°
Primeiro Encontro Simultâneo Extraordinário da Conferência das Partes das Convenções da
Basiléia, Roterdã e Estocolmo será realizado no dia 11/02/2010, às 9h, no Palácio do Itamaraty,
estando todas as partes interessadas convidadas a participar.
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Após isso, a representante do MMA convidou a Gerente de Segurança Química do MMA,
Sra. Ana Paula Pinho Rodrigues Leal, para fazer a apresentação do primeiro ponto de pauta.
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2. Pauta
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2.1) 1º Encontro Simultâneo Extraordinário da Conferência das Partes das Convenções da
Basileia, Roterdã e Estocolmo (ExCOPs).
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Antes de abordar a ExCOP em si, a Gerente de Segurança Química do MMA iniciou sua fala,
apresentando os pontos focais e as autoridades nacionais designadas, relacionadas às convenções em
questão. Apresentou também uma proposta de fluxograma/procedimento para as
demandas/solicitações de informações técnicas requeridas pelas secretarias das convenções e
também explicou o funcionamento das reuniões preparatórias de coordenação para eventos
internacionais realizadas pelo MRE, que possuem objetivos distintos da presente reunião da
CONASQ, como já explicado.
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O representante da FUNDACENTRO indagou sobre o fluxo apresentado, dizendo que o
MMA poderia formalizar para a CONASQ as demandas das secretarias das convenções, para
propiciar a participação das instituições integrantes da Comissão no fornecimento das respostas. Foi
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esclarecido que, muitas vezes, não há tempo hábil para formalização de demandas espontâneas, pois
em geral, as solicitações das secretarias das convenções estabelecem prazos curtos para as respostas.
O representante da FUNDACENTRO sugeriu ainda que haja a formação de Grupos de Trabalho
sobre temas específicos na CONASQ, inclusive com participação e envolvimento de especialistas
nas respostas às solicitações das secretarias das convenções, citando como exemplo o caso do
mercúrio.
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A representante da FBOMS questionou que não há aportes financeiros para participação nas
reuniões preparatórias realizadas pelo MRE e disse que deveriam ser buscadas outras formas de
apoio financeiro, inclusive com recursos internacionais, para a participação das ONGs nas reuniões
preparatórias. Sugeriu também que as demandas das secretarias das convenções poderiam ser
repassadas para a CONASQ com a maior brevidade possível, para que haja tempo hábil para o
envolvimento de todas as instituições no fornecimento das informações. O representante do MRE
explicou os procedimentos para as reuniões preparatórias nacionais e internacionais e disse que eles
dependem das secretarias das convenções, as quais, muitas vezes, disponibilizam informações
faltando apenas pouco tempo para a realização do evento, dificultando a viabilização da participação
de todos os interessados nas reuniões.
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O representante da ABEMA indagou sobre o repasse de informações aos centros regionais
das convenções, tendo a representante do MMA esclarecido que esta atribuição é de
responsabilidade das secretarias das convenções.
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A Gerente de Segurança Química do MMA passou a apresentar informações sobre a Reunião
da ExCOPs, que será realizada em Bali, de 22 a 24 de fevereiro próximos. Foram explicados os
objetivos do Encontro, que terá como foco a sinergias das três convenções. Sobre isso, foi dito que a
ExCOPs é uma deliberação das próprias convenções envolvidas, e que o Encontro não tratará sobre
assuntos técnicos específicos, mas discutirá sobre mudanças nos procedimentos administrativos
internos das convenções, que propiciem melhora da eficiência e da eficácia dos mesmos e diminuam
custos administrativos, no processo de implementação da sinergia. . O representante do MRE
informou que serão criados novos cargos no âmbito das secretarias das convenções, com previsão de
mudança na estrutura organizacional (administrativa) das mesmas. Serão decididas regras de
procedimentos para a ExCOPs, e as decisões administrativas serão coordenadas pela UNEP e FAO.
Após a ExCOPs, haverá a Reunião do Conselho de Administração do PNUMA/Fórum Ministerial (2
ou 3 dias seguintes), que terá como tema "Meio Ambiente no Sistema Multilateral".
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A representante da FBOMS observou que há falta de clareza no processo de sinergia das
convenções e demonstrou preocupação quanto à possibilidade de haver redução de recursos
destinados à implementação delas, em especial nas áreas de capacitação e divulgação. Ressaltou que
a sociedade civil está com a participação limitada no processo de sinergia.
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Dando sequência à pauta, a representante do MMA iniciou a apresentação sobre o 2°
Encontro Regional do SAICM - LAC (Strategic Approach to International Chemicals Management
da América Latina e Caribe), a se realizar entre os dias 05 e 13 de março de 2010 na Jamaica. A
agenda provisória do evento pôde ser visualizada por todos.
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2.2) 2ª Reunião Regional da América Latina e Caribe sobre a Abordagem Estratégica para a
Gestão Internacional de Substâncias Químicas – SAICM

86
87
88

Foi dito que os documentos de reunião ainda não estavam disponíveis no site do SAICM. Por
esta razão, a reunião preparatória de coordenação para o evento, no âmbito do MRE, só poderá ser
realizada após a disponibilização de todos os documentos.
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O representante do MRE falou que os encontros sobre mercúrio que acontecerão durante o
evento em pauta foram decorrentes de solicitação do GRULAC ao PNUMA. Esses encontros serão,
também, reunião de coordenação para definição de estratégias para o 1ª Reunião do Comitê de
Negociação Internacional sobre Mercúrio (INC 1), que se realizará em junho, na Suécia.
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O representante da ABIQUIM informou que na programação está prevista uma discussão
sobre o fortalecimento do SAICM na área de saúde, mas não é possível obter informações mais
detalhadas sobre isso, já que os documentos de reunião não estão disponíveis no site do SAICM.
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Perguntado pela representante da FBOMS se a delegação brasileira possui algum estudo
sobre nanotecnologia, o representante da FUNDACENTRO esclareceu que sua instituição iniciou
um projeto sobre o tema em 2007, e que já possui alguns resultados. Foi disponibilizado pelo
representante da FUNDACENTRO um material sobre nanotecnologia aos integrantes da CONASQ.
Esta instituição se propôs colaborar com mais informações sobre o assunto. O representante da
FUNDACENTRO ainda informou sobre a conferência Brasil/Chile/Uruguai de implementação do
SAICM no ambiente de trabalho, já ocorrida, e se colocou à disposição para disponibilizar material
relativo ao assunto aos integrantes da CONASQ.
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O representante da ABEMA informou que é o Centro Regional da Convenção de Estocolmo e
que haverá cursos de capacitação para a região da América Latina e Caribe sobre gerenciamento de
POPs nas áreas de treinamento e capacitação, treinamento laboratorial e financiamento QSP. Foi
disponibilizado informativo sobre as atividades do Centro para os membros da CONASQ.
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Por fim, encerrando-se as atividades no período da manhã, a representante da FBOMS
distribuiu um material sobre gerenciamento de óleos e lubrificantes.
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2.3) Relato – IBAMA, ANVISA e MAPA sobre o processo de reavaliação de agrotóxicos
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Após o intervalo do almoço, a representante do MMA retomou a reunião, informando que o
MMA presidirá o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA) no ano de 2010, no
processo de reavaliação de agrotóxicos. Em seguida, passou a palavra à representante do IBAMA na
reunião para fazer o relato em tela.
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A representante do IBAMA fez apresentação sobre os procedimentos administrativos de
reavaliação de agrotóxicos no seu âmbito de competência. Foi apresentada a estrutura organizacional
da Diretoria de Qualidade Ambiental daquele órgão. Foi ressaltado que o processo de registro de
agrotóxico é responsabilidade dos três órgãos: MAPA, IBAMA e ANVISA. Especificou ainda os
critérios e procedimentos adotados pelo IBAMA no processo de reavaliação em curso naquele órgão.
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O representante da ANVISA também fez sua apresentação mostrando os procedimentos
administrativos internos para reavaliação de agrotóxicos. Foi apresentada uma lista de várias
substâncias (princípios ativos) que estiveram, ou se encontram atualmente em processo de
reavaliação, submetidas também a consulta pública. Ressaltou-se que o processo de consulta pública
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é aberto à toda sociedade, sem restrições nem privilégios para qualquer parte interessada. Dentre as
substâncias apresentadas, destacou-se o glifosato, princípio ativo mais utilizado no Brasil e sendo
responsável por grande parte das intoxicações no país.
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O representante da ANVISA também alertou para o aumento das importações de alguns
princípios ativos nos últimos anos. Finalizou sua fala, ressaltando a importância da participação da
CONASQ no processo de reavaliação/restrição de agrotóxicos.
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O representante do MAPA destacou que a avaliação de riscos à saúde e ao meio ambiente
relacionada à avaliação/restrição dos uso de agrotóxicos é um instrumento útil, que esta sendo
utilizado por esse Ministério. Salientou que o CTA deve ser fortalecido no âmbito do MAPA, MMA
e MS, e que o MAPA está disposto a discussões. Disse, também, que os produtos alternativos, em
substituição aos agrotóxicos tradicionais, apresentam, muitas vezes, custos elevados, sendo,
portanto, impeditivos os seus usos.
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A representante do MMA lembrou que a CONASQ, em anos anteriores, criou um grupo de
trabalho sobre agrotóxico, com ênfase na abordagem ocupacional, porém esse GT não avançou.
Relatou que os agrotóxicos possuem uma regulamentação rígida, se comparados com outros
produtos químicos, e defendeu maiores informações do CTA à CONASQ, pois o apoio da Comissão
seria politicamente importante na implementação de ações. A representante do MMA salientou que o
CTA tentará manter sempre em evidência o processo de reavaliação e que este processo é
relativamente novo Brasil, considerando que há muitos anos esses produtos são utilizados no país.
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O representante do MME perguntou sobre as pesquisas realizadas pela EMBRAPA para
desenvolvimento de alternativas tecnológicas, tendo o representante do MAPA respondido que estas
pesquisas apresentam custos elevados e não são de aplicação imediata. Atualmente, as pesquisas
buscam por moléculas novas que minimizem os impactos à saúde e ao meio ambiente, se
comparadas às moléculas tradicionais. Procuram por substâncias com perfil, foco, para ataque à uma
questão específica.
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A representante do MMA fez esclarecimentos sobre o CTA, informando que o Comitê foi
criado pelo Decreto n° 4.074/2002, sendo composto por seis membros. A finalidade do Comitê é
aprimorar o aparato normativo aplicado ao tema dos agrotóxicos, abordando aspectos técnicos e
políticos. Alternadamente, a cada ano, o comitê é presidido por um dos órgãos que o constitui. O
Comitê tem grupos de especialistas que auxiliam no subsídio de informações.
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A representante da FBOMS demonstrou preocupação quanto à existência de fórmulas
alteradas detectadas pela fiscalização do IBAMA e da ANVISA. Destacou a falta de uma Política
Nacional de controle de agrotóxicos. Propôs que a CONASQ se manifeste politicamente, mediante
elaboração de documento, externando apoio ao IBAMA e à ANVISA.
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O representante do MAPA ressaltou que, para apresentar um posicionamento político sobre o
assunto, sua instituição deveria ser anteriormetne consultada Destacou que o MAPA também
detectou problemas nas fórmulas de alguns produtos.
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O representante do MS se manifestou dizendo que as discussões relacionados com
agrotóxicos devam ocorrer frequentemente no âmbito da CONASQ. Salientou, ainda, que, entre os
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químicos, o agrotóxico merece destaque, devido aos relevantes impactos provocados à saúde e meio
ambiente, e por ser um produto de amplo consumo. Propôs para a próxima Reunião Ordinária da
CONASQ a apresentação do “Plano Integrado de Ações de Vigilância em Saúde relacionada a riscos
e agravos provocados por agrotóxicos” e salientou que a CONASQ poderá contribuir para
implementação desse plano. Destacou ainda, a gravidade das intoxicações agudas ocasionadas pelos
agrotóxicos, havendo o aumento dos registros de intoxicação por esse produtos. O representante do
MS destacou que sua instituição apoia ANVISA no processo de reavaliação de agrotóxicos e opinou
que este o tema deve constar de outros fóruns de discussão. Por fim, concorda que a CONASQ deva
se posicionar, contudo destaca que é necessário avaliar como se dará a manifestação da comissão.
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O representante da FUNDACENTRO salientou que a CONASQ deve ser mais divulgada e
reconhecida dentro do próprio governo, para que ações políticas sejam tomadas em níveis
hierárquicos superiores. Reforçou a necessidade de realização de um Workshop Governamental com
a participação dos tomadores de decisão, tais como secretários executivos dos ministérios, para o
fortalecimento técnico-político da CONASQ.
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O representante do MME comentou que a CONASQ trata de grandes temas, mas que a
operacionalização de suas deliberações dentro das instituições que a compõem é dificultada,
principalmente em virtude da carência de recursos humanos nas áreas de pesquisa e monitoramento
relacionados à saúde, meio ambiente e agricultura, notadamente no monitoramento da contaminação.
Destacou a dependência do país por compostos minerais (nutrientes) utilizados na agricultura e, por
fim, salientou que é importante que as informações demandadas pela CONASQ cheguem realmente
ao destino final dentro de cada órgão/instituição.

184
185
186
187

Os representantes da ANVISA e do MRE colocaram a questão das importações de substâncias
perigosas, tal como agrotóxicos, por empresas que sequer têm escritórios de representação no Brasil,
ou outras não habilitadas para tal operação. Existe dificuldade em se responsabilizar civilmente as
empresas responsáveis por danos à sociedade.
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Sobre isso, a representante do IBAMA informou que este órgão não concede licença
ambiental às empresas que pretendem importar agrotóxicos, porém não dispõem de local para
armazenamento desses produtos.
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O representante da ABIQUIM falou que não tem autonomia para falar sobre produtos
agrotóxicos e indagou se haveria conveniência da participação das indústrias de agrotóxicos no
processos de discussão, para ampliação do debate sobre o tema.
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6. Encaminhamentos
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- O MMA providenciará release para o Informativo de seu site sobre a última reunião ordinária da
CONASQ junto à Assessoria de Comunicação.
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- Foi estabelecida a necessidade de aprofundar a discussão sobre a forma de manifestação da
CONASQ em relação ao processo de reavaliação de agrotóxicos.
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Nada mais havendo a tratar, a representante do MMA agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião.
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