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SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE

INSUMOS AGRÍCOLAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO Nº 73, DE 28 DE AGOSTO DE 2017

1. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Glifosate Técnico
Monsanto, registro nº 1998, no produto formulado Glifosato Atanor
48, registro nº 8506.

2. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Glifosato Técnico
Atanor III, registro nº 11511, no produto formulado Glifosato Atanor
48, registro nº 8506.

3.De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Glifosate Técnico
Monsanto, registro nº 1998, no produto formulado GLF 001, registro
nº 3607.

4. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Glifosate Técnico
Monsanto, registro nº 1998, no produto formulado Glifosato Zamba,
registro nº 3707.

5. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Glifosate Técnico
Monsanto, registro nº 1998, no produto formulado Pretorian, registro
nº 3807.

6. De acordo com o Decreto nº 4074, de 04 de janeiro de
2002, autorizamos a empresa FMC Química do Brasil Ltda. - CNPJ
nº 04.136.367/0017-55 - Paulínia/SP, a importar o produto Mancozeb
Técnico Indofil, registro nº 11011, uma vez que a mesma consta
como formuladora dos produtos Galben-M , registro nº 4601, Trecatol
registro nº 9706 E Tairel-M, registro nº 2405.

7. De acordo com o Decreto nº 4074, de 04 de janeiro de 2002,
autorizamos a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química
e Agropecuária S.A. - CNPJ: 62.182.092/0002-06 - Ibiporã/PR, Filial:
CNPJ: 62.182.092/0012-88 - Salto de Pirapora/SP, a importar os pro-
dutos Applaud Técnico 980, registro nº 1297; Kabuki Técnico, registro
nº 7804, e Ortus Técnico 960, registro nº 3793, uma vez que a mesma
consta como formulador dos produtos Applaud 250, registro nº 4097,
Kabuki, registro nº 8004, e Ortus 50 SC, registro nº 3893.

8. De acordo com o Decreto n° 4074, de 04 de janeiro de
2002, atendendo solicitação da empresa proprietária, cancelamos o
registro do produto Alanex 480 EC, registro nº 6701.

9. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso II do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a exclusão do im-
portador e manipulador Rohm and Haas Química Ltda. - Jacareí/SP,
no produto SmartFresh SmartTabs, registro nº 7709.

10. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso II do Decreto nº
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a exclusão da cultura do
milho nas recomendações de uso do produto Sumigranplus, registro
nº 3099.

11. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico 2,4-D Ácido Seco,
registro nº 1638803, no produto formulado Turuna, registro nº
14207.

12. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico 2,4-D Ácido Seco,
registro nº 1638803, no produto formulado Arena, registro nº
16407.

13. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002 e Ato n° 70, de 11 de setembro de
2013, foi aprovada a inclusão do produto técnico Paraquat Técnico
Stockton, registro nº 22716, no produto formulado Tocha, registro nº
13208.

14. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso II do Decreto n°
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada a exclusão do im-
portador e manipulador Rohm and Haas Química Ltda. - Jacareí/SP,
no produto Ethylbloc, registro nº 5102.

15. De acordo com o Artigo 22, §2º, Inciso I, do Decreto nº
4074, de 04 de janeiro de 2002, foi aprovada pelos órgãos federais de
registro a alteração do processo de síntese do produto técnico Me-
sotrione Técnico, registro nº 1104, de acordo com processo n°
21000.005091/2014-53.

16. De acordo com o Artigo 22, §1º, do Decreto n° 4074, de
04 de janeiro de 2002, foi aprovada a alteração da razão social da
empresa Coromandel Fertilizeres Limited, para a razão social Co-
romandel International Limited, esta alteração contempla os registros
dos produtos onde esta conste como fabricante e/ou formulador, con-
forme processo nº 21000.037595/2017-85.

17. De acordo com o Artigo 22, § 1º, do Decreto n° 4074, de
04 de janeiro de 2002, foi aprovada a alteração da marca comercial
do produto Fore NT WP, registro nº 1914, para a marca comercial
Palestra.

18. De acordo com o Decreto nº 4074, de 04 de janeiro de
2002, autorizamos a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria
Química e Agropecuária S.A. Matriz - CNPJ: 62.182.092/0001-25 -
São Paulo/SP, Filial: CNPJ: 62.182.092/0012-88 - Salto de Pirapo-
ra/SP, CNPJ: 62.182.092/0002-06 - Ibiporã/PR, a importar o produto
Jacaré, registro nº 13808.

CARLOS RAMOS VENÂNCIO
Coordenador-Geral

SECRETARIA DE MOBILIDADE SOCIAL, DO
PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO

DECISÃO Nº 1, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

O SECRETÁRIO DA MOBILIDADE SOCIAL, DO PRO-
DUTOR RURAL E COOPERATIVISMO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de
2016, art. 25, item II, alínea "n" e com fundamento nas disposições
do art. 11 da Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, regu-
lamentada pelo Decreto nº 96.993, de 17 de outubro de 1988, e o que
consta nos documentos técnicos apensos aos Processos nºs
21034.012531/2016-01 e 21034.010875/2017-59, decide:

Conceder, em caráter definitivo, Carta Patente nº 001/2017,
ao Jockey Club do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº
76.636.638/0001-85, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral,
2299, CEP 82.800-000 - Tarumã, Curitiba/PR, satisfeitas todas as
formalidades das normativas vigentes e considerando que o seu Plano
Geral de Apostas (PGA), foi aprovado pelo MAPA e publicado no
DOU nº 248, Seção 1, página 2, de 29/12/2015. Fica a Entidade
Turfística autorizada a explorar apostas sobre corridas de cavalos por
ela promovidas.

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DÓRIA

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.

RETIFICAÇÕES

No DOU de 18 de agosto de 2017, em Ato nº 67 de 16 de
agosto de 2017, Seção 1, item 31, onde se lê: ...pleito de registro do
produto Melyra - indicação de uso pretendido: indicado para as cul-
turas algodão, amendoim, batata, café, cana-de-açúcar, citros, feijão,
melão, milho, soja, tomate e uva; leia-se: ... indicação de uso pre-
tendido: indicado para as culturas algodão, amendoim, batata, café,
cana-de-açúcar, citros, feijão, melão, milho, soja, tomate e uva, feijão-
caupi, grão-de-bico, lentilha, melancia, milheto e sorgo.

No DOU de 18 de agosto de 2017, em Ato nº 66 de 16 de
julho de 2017, Seção 1, item 7, onde se lê: ... produto Prise, leia-se:
... Praise.

No DOU de 02 de fevereiro de 2017, em Ato nº 10 de 30 de
janeiro de 2017, Seção 1, item 7, onde se lê: ... produto Okay registro
nº 09301, leia-se: ... produto Okay, registro nº 1214.

No DOU de 11 de agosto de 2016, em Ato nº 42, Seção 1,
item 1 onde se lê: ... foi aprovada a inclusão do manipulador FMC -

Campinas/SP, leia-se: ... foi aprovada a inclusão do manipulador
FMC - Uberaba/MG no produto Redshield, registro nº 0798.

SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTARIA Nº 197, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências
estabelecidas pelo Decreto nº 8.701, de 31 de março de 2016, publicado no Diário Oficial da União de
1º de abril de 2016, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de
outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de
Política Agrícola, e nº 18, de 12 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 13 de maio
de 2016, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Cancelar a Portaria Nº 18, de 20 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União
de 21 de julho de 2017, na Seção 1, páginas 96 a 112.

Art. 2º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de soja no Estado do
Rio Grande do Sul, ano-safra 2017/2018, conforme anexo.

Art. 3º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 2º e entra em
vigor na data de sua publicação.

NERI GELLER

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA
O Estado do Rio Grande do Sul cultivou, na safra 2016/2017, uma área de 5,5 milhões de

hectares de soja (Glycine Max (L.) Merril) com uma produção de 18,7 milhões de toneladas, conforme
dados do levantamento da CONAB de julho de 2017.

Os elementos climáticos que mais influenciam na produção da soja são a precipitação pluvial,
temperatura do ar e foto período. A disponibilidade de água é importante, principalmente, em dois
períodos de desenvolvimento da cultura: germinação/emergência e floração/enchimento de grãos. Dé-
ficits hídricos expressivos, durante a floração/enchimento de grãos, provocam alterações fisiológicas na
planta, como o fechamento dos estômatos e o enrolamento de folhas e, como consequência, causam a
queda prematura de folhas e de flores e abortamento de vagens, resultando, em redução do rendimento
de grãos.

A soja se adapta melhor a temperaturas do ar entre 20ºC e 30ºC. A faixa de temperatura do solo
adequada para semeadura varia de 20ºC a 30ºC, sendo 25ºC a temperatura ideal para uma emergência
rápida e uniforme.

O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores ou iguais a 10ºC.
Temperaturas acima de 40ºC têm efeito adverso na taxa de crescimento. A floração da soja somente é
induzida quando ocorrem temperaturas acima de 13ºC. A floração precoce ocorre, principalmente, em
decorrência de temperaturas mais altas, podendo acarretar diminuição na altura de planta. A época de
semeadura é um dos fatores que mais influenciam o rendimento da cultura da soja, ou seja, é ela quem
determina a exposição da cultura à variação dos fatores climáticos limitantes. Assim, semeaduras em épocas
inadequadas podem afetar o porte, o ciclo e o rendimento das plantas e aumentar as perdas na colheita.

Objetivou-se, com o zoneamento agrícola de risco climático, identificar as áreas aptas e os
períodos de plantio com menor risco climático para o cultivo da soja no Estado.

Essa identificação foi realizada com base em um modelo de balanço hídrico da cultura.
O balanço hídrico foi estimado com o uso das seguintes variáveis climáticas e agronômicas:
a) precipitação pluviométrica - utilizadas séries históricas com, no mínimo, 15 anos de dados

diários registrados nas estações disponíveis no Estado;
b) evapotranspiração potencial - estimada para períodos decendiais em cada estação clima-

tológica disponível no Estado.
c) fase fenológica da cultura - Para efeito de simulação foram consideradas as fases de

germinação/emergência, crescimento/desenvolvimento, floração/enchimento de grãos e maturação fi-
siológica.

d) coeficiente de cultura - foram utilizados valores médios de coeficiente de cultura (Kc) para
períodos decendiais determinados em experimentação no campo para cada região de adaptação, e por
meio de consulta a literatura específica; e

e) disponibilidade máxima de água no solo - estimada em função da profundidade efetiva das
raízes e da capacidade de água disponível dos solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3, com
capacidade de armazenamento de água de 35, 55 e 75 mm, respectivamente.

As simulações do balanço hídrico foram realizadas para períodos decendiais. Os valores médios
do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA (expresso pela relação entre evapotranspiração
real e evapotranspiração máxima - ETr/ETm), para cada fase fenológica da cultura e para cada estação
pluviométrica. A estes foram aplicadas funções frequências para obtenção das frequências de 80%, 70%
e 60% de ocorrência dos índices.

No Rio Grande do Sul, os valores de ISNA foram considerados da seguinte forma:
i.Na fase de semeadura/emergência igual ou maior que 0,55;
ii.Na fase de florescimento e enchimento de grãos passaram a ser ajustados de forma variável

aos decêndios, conforme tabela abaixo:

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0,65 0,60 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,60 0,65

Este ajuste decorre de uma particularidade do Estado, que apresenta variações térmicas ex-
pressivas e um regime hídrico que pode levar a ganhos de produtividade assimetricamente positivos nos
decêndios iniciados em outubro, ligados a uma curva de produtividade potencial decrescente no sentido
dos decêndios do final do ano.

Foram indicados os municípios que apresentaram, em no mínimo, 20% de seu território a
frequência de atendimento do parâmetro ISNA e do limite térmico, nos anos avaliados, permitindo
definir os níveis de risco em 20% (80% dos anos atendidos), 30% (70% dos anos atendidos) e 40% (60%
dos anos atendidos).

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO
São aptos ao cultivo de soja no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações

e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.
Não são indicadas para o cultivo:
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