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EDITORIAL
Você está recebendo a 10ª edição do ANDAV em Ação, com uma nova roupagem e 
linha editorial. Tudo foi pensando para que você, distribuidor, fique por dentro das 
últimas novidades do segmento por meio de uma leitura leve e visual agradável. 

Nas próximas páginas, confira uma matéria sobre Minor Crops e a importância 
do registro dos defensivos para toda a cadeia produtiva, em uma entrevista com 
Elisangeles Souza, assessora técnica do Sistema da Federação de Agricultura do 
Estado do Paraná.

Veja ainda o que pode e o que já está sendo feito para a conscientização da 
preservação das abelhas, responsáveis pela polinização das áreas naturais e de 
alguns tipos de cultivos agrícolas. 

O transporte responsável de insumos agrícolas, a prorrogação do Convênio 100/97 
e o Congresso ANDAV 2019, com depoimentos de quem já foi e aprova a iniciativa, 
também são destaques da edição. 

Para encerrar, parabenizamos as associações ADICER, pelos 20 anos de atuação no 
estado de Minas Gerais, e a ADIAESP, que completa 15 anos de trabalho no estado 
de São Paulo. 

Esperamos que gostem do novo informativo.  
Boa leitura! 

A diretoria.

ECONOMIA 

PELO BEM DA 
AGRICULTURA 
BRASILEIRA
Convênio 100 é 
prorrogado até  
30 de abril de 2020

O Convênio ICMS nº 100/1997 do 
Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), proporciona isenção 
fiscal quanto ao Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias, o ICMS, sobre 
as transações internas de insumos 
agrícolas nos estados e redução de 
30% e 60% em circulações interesta-
duais, de acordo com o produto.

No último dia 5 de abril, o Confaz 
decidiu pela manutenção do benefí-
cio, em votação realizada em Brasília. 
Uma possível revogação represen-
taria um impacto negativo geral no 
país, aumentando o custo dos insu-
mos em até 20%. “Este aumento, por 
sua vez, seria repassado da indústria 
para o distribuidor, do distribuidor 
para o produtor e do produtor para 
o consumidor final”, comenta Ge-
raldo Mafra, relações institucionais 
da ANDAV.

Henrique Mazotini, presidente 
executivo da ANDAV, afirma que a 
decisão foi sensata de acordo com 
a realidade do país. “A ANDAV 
realizou uma série de esforços em 
todos os estados, participando das 
reuniões promovidas pela Frente 
Parlamentar – FPA. Incentivamos 
os secretários estaduais para que 
apoiassem integralmente a renovação 
do Convênio 100, pois o impacto da 
não renovação seria muito grande 
para todo o setor e os distribuidores 
não teriam condição de absorver essa 
alteração nas alíquotas”.◘

“O setor representa 22% do Produto 
Interno Bruto, emprega 32% da mão de obra e 

é responsável por 44% das exportações (dados 
divulgados pela Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil - CNA).”
Expediente
Realização: ANDAV – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DISTRIBUIDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS.
Conselho Editorial: Henrique Mazotini, presidente executivo; Diogo Mazotini, diretor jurídico e administrativo e Luciana Kalaf, coordenadora de marketing. 
Presidente Conselho Diretor: Antonio Henrique Botelho Lima, gestão biênio 2018/2019.
Design gráfico e Redação: Serifa Comunicação. 
Fotos: Acervo ANDAV e banco de imagens.
Contato: atendimento@andav.com.br
Jornalista Responsável: Bianca Barbis MTB: 0076772/SP

Esta publicação é destinada aos Associados da ANDAV e sua venda é proibida. 



Associado ANDAV:  
Verifique se o seu Sistema de 
Emissão de Receita Agronômica 
está atualizado em relação 
à lista positiva de defensivos 
autorizados para o seu estado. 
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MINOR CROPS: MAIS DE 100 CULTURAS 
BENEFICIADAS COM NOVOS REGISTROS
A importância do registro dos defensivos para toda a cadeia produtiva 

A 
Instrução Normativa 
Conjunta nº 1, que define 
culturas pequenas como 

“Culturas com Suporte Fitossanitário 
Insuficiente – CSFI”, completará 
cinco anos no próximo mês de junho. 
Para falar sobre o cenário atual, 
convidamos a engenheira agrônoma 
Elisangeles Souza, assessora 
técnica do Sistema da Federação de 
Agricultura do Estado do Paraná 
(Sistema FAEP). Confira. 

ANDAV: O que são Minor Crops?
Elisangeles: No Brasil, elas são 
conhecidas como Culturas com 
Suporte Fitossanitário Insuficiente 
(CSFI), ou seja, culturas que não têm 
nenhum ou têm poucos defensivos 
registrados para manejo e controle de 
pragas e doenças. 

A discussão acerca das Minor Crops 
é mundial. Aqui no país, o tema 
vem sendo abordado há mais de 15 
anos. Em 2011, tivemos o primeiro 
marco com a publicação da Instrução 
Normativa Conjunta nº 1/2011. 
Já em 2014, a norma foi republicada 
– INC nº 1/2014 – com algumas 
atualizações no agrupamento de 
culturas que são as consideradas 
oficialmente, as culturas com suporte 
fitossanitário insuficiente (CSFI). 

ANDAV: Qual é o gargalo? Por que 
a norma vigente auxilia o setor 
produtivo e os técnicos também? 
Elisangeles: O produtor precisa de 
uma recomendação técnica para 
utilizar o defensivo. Muitas vezes, o 
produtor utiliza o mesmo defensivo 
para o tomate e para a abobrinha 

para realizar o controle de uma 
mesma praga que ocorre nessas 
culturas. Mas não está certo, é desvio 
de uso. O produtor precisa utilizar o 
que foi recomendado pelo agrônomo, 
dentro da legalidade. 

A INC nº 1/2014 veio para simplificar 
o registro dos produtos de uma 
forma mais dinâmica. Em torno de 
8 a 12 meses você tem um produto 
extrapolado a partir do momento 
em que a empresa entra com o pleito 
de registro. A norma ajuda a tirar o 
produtor da ilegalidade involuntária. 

ANDAV: Como é constituído o 
processo de extrapolação do uso de 
defensivos para estas culturas? 
Elisangeles: Quem pode entrar com 
o pleito de registro oficialmente no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e no Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) são 
as indústrias, que são as donas dos 
produtos registrados por marca 
comercial. Na prática, a norma 
para Minor Crops funciona assim: 
indicamos um defensivo para uma 
cultura CSFI que já está registrado 
para cultura representativa, 
encaminhamos para análise da 
indústria e se houver interesse 
entra com o pleito nos três órgãos 
responsáveis e assina um termo se 
comprometendo a realizar o estudo 
de Limite Máximo de Resíduo em até 
24 meses. Esse estudo será analisado 
pela Anvisa e receberá a permissão – 

ou não – para a continuidade do 
registro.

O produto fica disponível para 
comercialização quando publicado 
no Diário Oficial da União (DOU) 
e autorizado para uso quando 
cadastrado nos estados. 

O produtor, por sua vez, só pode 
comprar o defensivo com um 
receituário prescrito pelo agrônomo. 
Para este último profissional, a maior 
disponibilidade de ferramentas para 
orientar os produtores contribui para 
uma recomendação adequada para o 
manejo da cultura. 

Em resumo, é preciso uma integração 
entre todos os setores: produtivo, 
técnicos, indústria, governo e 
pesquisa para que se alcance a 
extrapolação de registros de produtos 
que contribuam para melhoria da 
eficácia no manejo. 

ANDAV: Quantos registros foram 
efetuados?
Elisangeles: Até dezembro de 
2018, segundo a Anvisa, já são 
mais de 1250 de Limite Máximo de 
Resíduos (LMR) estabelecidos; mais 
de 100 culturas beneficiadas e cerca 
de 150 marcas comerciais registradas 
pela INC nº 1/2014.

ANDAV: E como está o andamento dos 
trabalhos?
Elisangeles: Desde 2014, a FAEP - 
Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná - reuniu todas as entidades 
do setor ligadas ao assunto como co-
operativas, instituições governamen-
tais, MAPA e Anvisa para entender o 

que era a norma e, posteriormente, 
realizar um levantamento unificado 
no estado do Paraná. Em 2016, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul junta-
ram-se a nós. Minas Gerais veio em 
seguida, em 2017. E, no ano passado, 
o estado de São Paulo, por meio do 
Instituto Brasileiro de Horticultura 
(Ibrahort) e a Associação Brasileira 
dos Produtores Exportadores de Fru-
tas e Derivados (Abrafrutas), incenti-
vou um levantamento nacional. 

Então, foi formado o grupo Minor 
Crops Brasil, que conta com mais de 
40 instituições participantes, entre 
produtores, técnicos, pesquisadores, 
Governo e ANDAV. Atualmente, está 
sendo revisado o levantamento reali-
zado, que podemos considerar que é 
um cenário do que está acontecendo 
no campo. 

ANDAV: Todo este trabalho gera mais 
segurança alimentar?  
E econômica?
Elisangeles: Sim, sem dúvidas. Gera 
uma legalidade e, consequentemente, 
mais segurança para o trabalhador 
rural, meio ambiente e para o consu-
midor final. Ter produtos legalizados 

gera mais segurança na produção de 
alimentos, já que teve a chancela do 
MAPA na questão de ciência agronô-
mica, da Anvisa, revisando os parâ-
metros toxicológicos, e do Ibama, 
verificando o impacto ambiental do 
produto. 

Quanto aos ganhos econômicos, 
entendo que quando o produtor não 
tem ferramentas adequadas e cor-
retas para fazer o controle de uma 
praga, pode ter perda de produção.

ANDAV: E quanto ao uso dos biológi-
cos, é possível para Minor Crops?

Elisangeles: Sim. A Associação Brasi-
leira das Empresas de Controle Bioló-
gico (ABCBio) também está integrada 
neste trabalho. Se os produtores de 
frutas e hortaliças, por exemplo, 
tiverem alternativas para usarem 
antes do químico, é muito benéfico. 
A orientação é realizar o Manejo 
Integrado de Pragas – MIP e utilizar 

outras opções de manejo como rota-
ção de cultura, plantio de variedades 
resistentes, controle biológico e, 
quando as perdas de produção gerem 
prejuízos econômicos significativos 
entrar com o químico. 

ANDAV: Qual a orientação para os 
profissionais que gostariam de se 
atualizar em relação aos produtos já 
disponíveis para Minor Crops?

Elisangeles: A ferramenta indicada 
é o Sistema de Informações sobre 
agrotóxicos registrados no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), o AGROFIT, 
que pode ser acessado no site  
www.agricultura.gov.br.

É preciso ficar atento também para 
recomendação e uso, os defensivos 
agrícolas devem estar cadastrados em 
cada estado. Nem sempre um produ-
to que está registrado nacionalmente 
pode ser usado em todos os estados.◘

INSUMOS 
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DESTAQUES E NOVIDADES 
DO IX CONGRESSO ANDAV
Nova edição do maior encontro do setor traz 
especialistas e temas estratégicos com ainda mais 
dinamismo e interação entre os participantes

E ntre os dias 12 e 14 de 
agosto, acontece a nona 
edição do Congresso 

ANDAV – Fórum e Exposição, 
reunindo diversos profissionais do 
agronegócio. O evento é promovido 
pela Associação Nacional dos 
Distribuidores de Insumos Agrícolas 
e Veterinários (ANDAV) e será 
realizado no Transamerica Expo 
Center, em São Paulo.

Atualmente, o Congresso ANDAV 
é considerado o maior encontro do 
segmento de distribuição de insumos 
agropecuários do mundo, trazendo 
especialistas renomados, temas 
estratégicos e melhores práticas do 
setor. Luciana Kalaf, coordenadora 
de Marketing da ANDAV, conta 
que uma das novidades da edição 
de 2019 é o maior dinamismo e 
participação dos presentes. “Haverá 
algumas mudanças nos formatos 
para que o público interaja ainda 
mais com o conteúdo, que é 
sempre feito especialmente para o 
distribuidor de insumos agrícolas. 
Além disso, queremos aumentar a 
possibilidade de networking entre os 
participantes”.

A edição deste ano terá como tema 
o Distribuidor 4.0, tratando dos 
efeitos das novas tecnologias no 
negócio de insumos. A programação 
contará com o Fórum do Congresso 
ANDAV, principal programa de 
conteúdo do mercado, o Treinamento 
EDUCANDAV, o Innovation 

Show Case e o 2º Encontro das 
Mulheres da Distribuição, com 
palestras sobre liderança, sucessão 
e desenvolvimento do trabalho 
das mulheres no agronegócio. 
Outra palestra já confirmada é a 
do economista Ricardo Amorim, 
que abordará o primeiro semestre 
do novo governo brasileiro e os 
impactos para o setor.

“Os participantes podem esperar 
muito conhecimento e ideias 
práticas para serem aplicadas no 
dia a dia. O Congresso ANDAV 
trará um conteúdo para enriquecer 
as empresas, direcionando as 
suas gestões. O objetivo é oferecer 
informações específicas do 
mercado que serão utilizadas pelos 
distribuidores para manterem suas 
empresas sustentáveis, fortes e 
competitivas”, revela Luciana.◘

Números da última edição:

5.140 Profissionais
15 Palestras
85 Marcas
30 Jornalistas
16 Apoios de mídia
15 Apoios institucionais
890 Congressistas

Para fazer sua inscrição ou ter  
mais infor   mações, visite o  
site: www.congressoandav.com.br

QUEM JÁ FOI,  
APROVA!

“Entendo que ele é o evento mais importante da 
distribuição no Brasil. É uma oportunidade para estar 

em contato com informações inerentes aos nossos 
negócios, com pensamento no presente e no futuro. 

Lá também encontramos possíveis novos fornecedores, 
pessoas que fazem parte do agronegócio e tudo isso 

é importante para agregar valor ao nosso trabalho, 
à nossa empresa”. Aldair Soares Santos, da Precisão 

Rural (PR).

“O Congresso nos dá a oportunidade de atualizar 
informações e nortear os nossos negócios, além de 

encontrar colegas do mesmo segmento que, embora 
de outras regiões, enfrentam as mesmas dificuldades. 

A participação com estandes, pelas empresas do setor de 
defensivos, é mais um diferencial do evento. Com certeza 
estaremos presentes novamente neste ano”.  

Jocelio Siloti, da Siloti e Cia Ltda. 

EVENTO

12 - 14
DE AGOSTO

2019
Transamerica
Expo  Center 
 São Paulo |SP
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SUSTENTABILIDADE

PRESERVAÇÃO  
DAS ABELHAS
Responsáveis pela polinização das áreas naturais e também de alguns tipos de 
cultivos agrícolas, as abelhas estão em perigo. Mas isso pode mudar

Você já parou para pensar qual seria o impacto ambiental 
provocado pela extinção das abelhas? Muito além da pro-
dução do mel, elas desempenham diversas funções que 
contribuem para o funcionamento do planeta.

A falta da polinização implicaria diretamente no 
potencial produtivo dos cultivos e na manutenção da 
biodiversidade das diferentes espécies vegetais, uma 
vez que a diminuição de polinizadores pode levar ao 
desaparecimento de algumas espécies que são totalmente 
dependentes desses insetos. 

Neste contexto, as boas práticas agrícolas na aplicação 
dos defensivos são primordiais para proteger não só as 
abelhas, mas também as pessoas e o meio ambiente. 

“Acreditamos que é possível conciliar o desenvolvimento 
agrícola com a preservação da biodiversidade por meio 
da complementaridade entre os defensivos agrícolas e a 
polinização realizada pelas abelhas, tendo como resultado 
a qualidade do fruto e o beneficiamento da produtividade 
agrícola”, diz Laura Tonini, executiva da ANDAV no 
Rio Grande do Sul e colaboradora do Colmeia Viva, 
um projeto que tem o objetivo de incentivar o diálogo 
entre agricultores e criadores de abelhas para que juntos 
possam encontrar soluções para o problema. 

Perguntada sobre as principais iniciativas que estão 
sendo feitas atualmente para a preservação da espécie, 
Laura comenta: “realizamos treinamentos on-line e 
presenciais com nossos associados além de publicarmos 

manuais e informativos que incentivam a orientação 
para o uso correto e responsável das tecnologias de 
produção para uma alimentação segura, com respeito à 
apicultura, protegendo as abelhas e o meio ambiente. Ou 
seja, a comercialização ocorre somente após a emissão de 
receituário agronômico que contém todas as instruções de 
aplicação dos defensivos e descarte das embalagens”. 

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a presença de abelhas em 
culturas como a soja, por exemplo, pode impactar em 
aumento de até 15% de produtividade. O engenheiro 
agrônomo e executivo da ANDAV no Mato Grosso Sul, 
Antonio Luiz Neto Neto, destaca o papel do distribuidor 
neste contexto. “O distribuidor pode orientar os 
clientes quanto ao uso correto de produtos, orientar 
para a eficiência operacional da aplicação observando a 
regulagem dos pulverizadores, o horário da aplicação, as 
condições de temperatura, vento e umidade relativa do 
ar”, explica Neto. 

Cabe também ao distribuidor alertar os clientes quanto 
à necessidade de conhecer o bioma e a biodiversidade da 
região onde está inserido para saber quais organismos que 
ali estão presentes, sobretudo na época de florescimento 
dos cultivos.

 “A correta recomendação técnica, junto ao uso de ferra-
mentas que promovam a comunicação efetiva entre os ato-
res do processo, podem auxiliar na resolução deste grande 
desafio da agricultura moderna”, encerra Antonio Neto.◘
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PARCEIROS PARCEIROS

ADICER COMPLETA 20 ANOS 
O ano era 1999 quando um grupo de empresas distribuidoras de insumos agrícolas do Alto 
Paranaíba e Noroeste Mineiro decidiram unir forças para enfrentar os desafios econômicos que 
o País enfrentava, como o alto índice de inflação e variação cambial. Surgiu assim, a Associação 
dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado, a ADICER. A partir daí, os distribuidores 
perceberam que, compartilhando conhecimento e juntos, poderiam ir mais longe. 

“A nossa história traz marcos importantes. Desenvolvemos ações solidárias entre os associados, 
deixando as solitárias para trás, ou seja, nos unimos para vencer. Também passamos a 
oferecer capacitação aos associados sobre estratégia, finanças e governança que trouxeram 
sustentabilidade aos nossos negócios”, avalia Heder Ramos, um dos fundadores e presidente da 
ADICER.

Ainda para ele, a parceria com a ANDAV é um suporte fundamental. “A ANDAV fortalece a cadeia do 
agronegócio proporcionando qualidade e informação. Ela nos apoia, nos dá voz em nível nacional”. 

Atualmente, a ADICER representa mais de 55 associados distribuidores, que somadas às suas 
filiais, correspondem a cerca de 105 estabelecimentos registrados e certificados. 

Parabéns, ADICER. Juntos podemos mais!

Anuncie aqui!
Agora você pode ter o anúncio da sua empresa no informativo ANDAV em AÇÃO.
Quer saber mais? Entre em contato pelo e-mail marketing@andav.com.br ou ligue para (19) 3203-9884. 

ADIAESP: 15 ANOS DE RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL E COMPROMISSO COM A 
AGRICULTURA PAULISTA
Em 2018, a entidade recolheu e processou quase 80 toneladas de embalagens 
vazias de defensivos 

É 
sabido que em todo o Bra-
sil as embalagens vazias de 
defensivos agrícolas devem 

obrigatoriamente ser entregues em 
postos de coleta para seu descarte 
correto. Repassá-las para terceiros 
ou mantê-las na propriedade após 
o período de um ano – desde a data 
que consta da nota fiscal de venda - é 
crime e gera multa, de acordo com a 

de Insumos Agrícolas do Estado de 
São Paulo (ADIAESP) é destaque 
nesta operação, sendo responsável 
pelo recolhimento de embalagens de 
defensivos agrícolas em mais de 90 
municípios paulistas. 

Segundo o coordenador de operações 
da ADIAESP, Michel Soares, apenas 
no ano de 2018 a entidade atendeu 
pelo menos 8.500 agricultores e 

aos agricultores de como devolver as 
embalagens de modo seguro, respei-
tando as normas técnicas e legislação 
especifica.” 

A logística reversa dessas embalagens 
pode ser um desafio, principalmente 
aos pequenos produtores que preci-
sam percorrer longas distancias até 
os postos de recolhimento. Pensando 
nisso, a ADIAESP desenvolveu o cha-
mado “Recolhimento Itinerante”, um 
projeto que visita dezenas de muni-
cípios paulistas, construindo estru-
turas temporárias para inspecionar 
e contabilizar as embalagens vazias 
dos agricultores. Após o processo de 
contagem é realizado o preenchimen-
to do comprovante de devolução de 
embalagens vazias de acordo com 
a legislação. 

O presidente da ADIAESP, Rafael 
Tanajura, entende que o trabalho vai 
além da responsabilidade ambiental 
e coopera com o desenvolvimento da 
cadeia de produção em São Paulo. 
"O trabalho da ADIAESP é fornecer 
segurança. Trabalhando junto com a 
ANDAV, em todos os eixos do agro, 
oferecemos apoio e representativida-
de em tempos de tantas mudanças no 
setor. Como empreendedor, entendo 
que temos que enxergar o mercado 
futuro com um olhar diferente e aber-
to para as novas oportunidades que 
vêm junto com os desafios. Não es-
quecer do planejamento estratégico, 
investir em desenvolvimento e es-
tar bem representado é fundamental 
neste contexto".◘ 

Lei Federal nº 9.974/2000 e com o 
Decreto Federal nº 4.074/2002. Mais 
do que evitar problemas com a lei, o 
produtor que cumpre com seu dever 
participa de um importante ciclo 
que traz benefícios ambientais e que 
coloca o Brasil como líder no des-
carte correto destes produtos. Há 15 
anos, a Associação dos Distribuidores 

recolheu 78,6 tonelada de embala-
gens. “Com 11 postos e três centrais 
no estado de São Paulo, as operações 
da ADIAESP recebem, separam, 
acondicionam e destinam as emba-
lagens de forma adequada e ambien-
talmente correta, contribuindo com 
a capilaridade do sistema de logística 
reversa, além de realizar orientações 
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TRANSPORTES

MAIS RESPONSABILIDADE NO TRANSPORTE 
DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Q 
uem dirige pelas estra-
das brasileiras sabe que 
nem sempre as condições 

são as melhores. E os motoristas 
que transportam insumos agrícolas, 
além de vias precárias e sujeitas à 
roubos, podem encontrar outras 
intercorrências. 

Todo este cenário traz uma reflexão 
importante: será que os distribuido-
res estão fazendo o transporte dos 
seus produtos de maneira correta 
e segura?

Para Armando Sugawara, coordena-
dor técnico da ANDAV, o ponto-cha-

ve é o investimento na capacitação 
dos profissionais da área de Logística 
e dos motoristas. “Temos a resolução 
nº 5232 de 2016 da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), 
que regulamenta esse tipo de trans-
porte. O documento é muito extenso 
e até hoje está em discussão. Mas, em 
resumo, o que o setor precisa fazer é 
treinar frequentemente o seu capital 
humano, assim terão riscos mitigados 
e redução de despesas”. 

O transporte incorreto de produtos 
perigosos pode acarretar em multas 
que variam de 20 mil a 500 mil reais. 
“As empresas precisam entender 

que a atividade logística é vital, algo 
indiscutível”, completa Armando. 

O coordenador também aconselha 
um olhar apurado para as principais 
mudanças no cálculo do frete. “Nos 
últimos treinamentos que realiza-
mos, percebemos que a maioria dos 
distribuidores está cometendo erros 
na hora da emissão da nota fiscal, os 
quais podem trazer consequências 
ruins para as empresas. Quando o 
transporte for realizado pelo próprio 
distribuidor, não há incidência de 
frete porque ele não é uma transpor-
tadora”, explica. A emissão correta 
da nota fiscal destes produtos facilita 
ainda a entrega do Relatório de Ati-
vidades Potencialmente Poluidoras 
(RAPP) do Ibama. 

Vale ressaltar também que há uma 
legislação específica no transporte de 
produtos perigosos para Saúde e Se-
gurança do Trabalhador, bem como 
para o impacto no Meio Ambiente. 
“Este tipo de transporte envolve uma 
série de aspectos legais em diferen-
tes âmbitos e que devem receber a 
sua devida atenção. O investimento 
em logística é um caminho seguro 
para reduzir possíveis danos”,  
alerta Sugawara.◘

F
IQ

U
E

  
 PO

R 
DE

NT
RO

 

Para conhecer as regras e boas práticas da logística e transporte de produtos 
químicos/produtos perigosos e/ou não perigosos, acesse o Manual de Transporte 
customizado para o setor de distribuição de insumos agrícolas e veterinários no site 
da ANDAV. Lá também há um espaço para atendimento aos associados, além da 
programação de cursos on-line e presenciais sobre o assunto. 

Acesse: www.andav.com.br


