Propostas para o
enfrentamento da

ferrugem asiática
no Brasil

APRESENTAÇÃO
Segundo maior produtor de soja do mundo,
com mais de 31 milhões de hectares
cultivados e 94 milhões de toneladas
produzidas na safra 2014/15, o Brasil vem
observando o avanço da cultura transformar
a vida de milhões de brasileiros, gerando
renda e empregos, estimulando a criação de
rodovias, hidrovias e portos e melhorando
o IDH de regiões remotas, entre outras
muitas contribuições ao desenvolvimento
socioeconômico do País.
Em poucos anos, o Brasil pode assumir a
liderança mundial na produção e exportação
de soja, com potencial para alcançar na safra
2024/25 mais de 121 milhões de toneladas
produzidas. Contudo, a ferrugem asiática,
maior doença da cultura de todos os
tempos, ameaça interromper essa onda de
prosperidade promovida pela soja.
De acordo com estudo encomendado à
consultoria Spark pelo Instituto de Estudos
do Agronegócio (IEag), o número reduzido
de opções de controle químico, o plantio da
soja safrinha (2ª safra) e o avanço de outras
doenças fúngicas, como o oídio e a mancha
alvo, estão resultando no aumento das
aplicações de fungicidas e a consequente
redução de eficiência destes produtos, o
que conduz o Brasil à perda de controle da
ferrugem asiática, podendo gerar impactos
relevantes para o País.
As projeções realizadas pelo estudo apontam
que, não havendo mudanças no cenário atual,

a soja nacional pode enfrentar uma quebra
de 30% na produção em 2025. Isso significa
que, em uma só safra, o Brasil perderia mais
de 36 milhões de toneladas de soja e R$ 84
bilhões de receita. As exportações arcariam
com uma perda de mais de R$ 21 bilhões. O
Governo brasileiro arrecadaria R$ 18 bilhões
a menos em tributos. E 3 milhões de postos
de trabalho seriam fechados, considerando
apenas os empregos diretos.
As conclusões e projeções do estudo foram
apresentadas e amplamente debatidas no
fórum O Futuro da Soja Nacional, realizado
pela ABAG, em Brasília, no final de agosto
de 2015, com a participação de lideranças do
governo, da academia, do setor produtivo e da
indústria, que há anos acompanham de perto
a evolução da ferrugem asiática no Brasil.
Na ocasião, os especialistas foram unânimes
ao validar o diagnóstico do estudo e ao
concluir que se providências não forem
rapidamente tomadas pelos setores público
e privado, os impactos projetados para 2025
alcançarão o Brasil já nas próximas safras.
Este documento, produzido com base nas
conclusões do fórum O Futuro da Soja
Nacional e em consultas realizadas junto
a entidades envolvidas com o tema, visa
contribuir para o contínuo desenvolvimento
da cadeia produtiva da soja, apresentando
propostas objetivas para o enfrentamento da
ferrugem no Brasil.
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ACESSO A NOVAS OPÇÕES DE CONTROLE QUÍMICO
A utilização de fungicidas é uma das
medidas fundamentais para o controle
da ferrugem asiática. No entanto, parte
dos produtos disponíveis no mercado
vem perdendo eficiência devido à forte
pressão da doença, especialmente sobre
os triazóis e as estrobilurinas. Além
destes dois grupos químicos, apenas as
carboxamidas e os ditiocarbamatos estão
registrados para o manejo do fungo.

PROPOSTAS
1.1. Estabelecer força-tarefa nos órgãos
reguladores para concluir o processo
de avaliação, ainda em 2015, da
mistura tripla fluxapiroxade +
piraclostrobina + epoxiconazol, única
formulação, em fase de registro, que
apresentou boa performance nos
ensaios do Consórcio Antiferrugem da
Embrapa.

O cenário se torna mais complexo à
medida que não há em avaliação no
Brasil novas moléculas que proporcionem
um modo de ação inovador para o
controle da ferrugem asiática. Com
isso, a utilização de novas formulações,
combinando dois ou mais ingredientes
ativos, e de produtos antigos que têm
se mostrado boas opções para o manejo
de resistência da doença aparece como
solução momentânea.

1.2. Garantir o acompanhamento dos
órgãos reguladores aos resultados
dos próximos ensaios do Consórcio
Antiferrugem da Embrapa para
identificar e dar tratamento de
prioridade de registro às novas
formulações promissoras para o
controle da ferrugem asiática no Brasil.

Outro ponto sensível é a lentidão do
processo de registro de agroquímicos no
País. De acordo com estimativa do IPEA,
a ANVISA tem capacidade para analisar
150 processos de defensivos agrícolas
por ano. Considerando que há cerca de
1.400 processos aguardando avaliação
no Brasil, se um fungicida inovador fosse
submetido hoje aos órgãos reguladores,
sem priorização, entraria em análise
somente em 2022.
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1.3. Atualização do marco regulatório dos
defensivos de forma que promova
previsibilidade, transparência e ciência
como base de análise, considerando os
seguintes pontos:
a. Revisão da estrutura de registro atual,
que envolve três órgãos na avaliação
de produtos;
b. Implementação da análise de risco no
Brasil;
c. Desburocratização dos processos
de RET, REX, clones, embalagens,
componentes e pós registro.
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UNIFORMIZAÇÃO DO VAZIO SANITÁRIO
E PERÍODO DE PLANTIO DE SOJA NO BRASIL
O vazio sanitário da soja é uma estratégia
adicional no manejo da ferrugem
asiática, pois reduz o aparecimento de
inóculo da doença no campo à medida
que diminui a quantidade de tecido vivo
disponível para o fungo, minimizando ou
retardando sua ocorrência.
Embora já estabelecido e regulamentado
em 12 estados, o vazio sanitário tem
sido menos eficiente em seu propósito
de manejo da ferrugem devido ao
surgimento de variedades precoces e,
consequentemente, ao avanço da soja
safrinha, que amplia a exposição dos
fungicidas, provocando a redução da
eficiência dos produtos.
Esse novo cenário abriu espaço para
uma ampla discussão, envolvendo vários
elos da cadeia produtiva da soja, sobre
o tempo de duração do vazio sanitário,
a necessidade do estabelecimento do
período de plantio e a importância de
uniformizar e comunicar a relevância
das políticas para controle da ferrugem
asiática.
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PROPOSTAS
2.1. Uniformizar as normas para controle
da ferrugem asiática no Brasil por
meio de instrução normativa do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, estabelecendo:
a. 31 de dezembro como data limite para
semeadura de soja nos seguintes
estados: RS, SC, PR, MT, MS, GO, SP e
MG.
b. Calendário para implementação do
vazio sanitário em todo País, com
duração mínima de 90 dias e início
a ser definido em acordo com as
peculiaridades climáticas de cada
estado.
2.2. Estabelecer ampla campanha de
comunicação dirigida ao produtor
com objetivo de esclarecer e reforçar a
importância do vazio sanitário e a data
limite de semeadura para garantir o
futuro da soja nacional.
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REGULAMENTAÇÃO DA MISTURA EM TANQUE
Com o aumento da exposição dos
fungicidas à ferrugem asiática e a
consequente perda de sensibilidade
dos triazóis e estrobilurinas, a mistura
em tanque ganhou extrema relevância
tanto para o controle da doença, como
para a manutenção da eficiência das
carboxamidas, que é atualmente o
principal grupo químico para o manejo
do fungo.
Apesar de estar prevista em lei e haver
consenso na academia, no campo, na
indústria e em parte do governo sobre
os benefícios da mistura em tanque
para o controle da ferrugem, a prática
não está regulamentada no Brasil, o
que gera dúvidas sobre sua legalidade e
ausência de orientações técnicas, uma
vez que não pode ser prescrita em receita
agronômica.
Estes fatos têm, não somente reduzido
a eficiência da mistura em tanque
no combate à ferrugem asiática, mas
também ampliado os riscos à saúde do
aplicador e ao meio ambiente.
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PROPOSTAS
3.1. Dar nova redação ao capítulo nº VI do
Decreto nº 4074/02, observando os
seguintes pontos:
a. Formalizar a prática da mistura
em tanque no País, autorizando a
prescrição em receituário agronômico
e a recomendação de técnicos de
extensão rural de entidades públicas e
privadas;
b. Dispensar a obrigatoriedade de
inclusão das misturas em tanque
em bula, evitando a burocracia na
autorização desta prática;
c. Permitir a geração de dados das
misturas em tanque e a divulgação
dos mesmos em treinamentos
e materiais de extensão rural de
entidades públicas e privadas.
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QUEM SOMOS
Assinam este documento as instituições:

