Importação de produtos técnicos e
formulados cresce em 2014
Atualmente, o Brasil importa de 32 países de todos os sete continentes.
Segundo dados do Sindiveg – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa
Vegetal – o volume total das importações de defensivos agrícolas* em 2014 apresentou
um aumento de 2,4% com relação ao ano anterior, atingindo 418.030 toneladas e US$
7,3bi.
A classe mais importada no país é a dos herbicidas, que representam 54%, seguida dos
inseticidas com 31%. Dentre os herbicidas mais demandados, o glifosato representa 51%
das importações da classe, devido ao uso nas culturas de soja, milho, algodão entre
outras.
Os inseticidas são a classe que apresentou o maior crescimento percentual no volume
importado com relação ao ano anterior, 13,26%. Nos últimos cinco anos, este volume
passou de 48.035 toneladas em 2010, para 127.512 toneladas em 2014. Esse fato é
decorrente do aumento do uso em tratamento de sementes e a maior incidência de
pragas, tais como a helicoverpa armígera, falsa medideira, lagarta militar, o bicudo do
algodão, entre outras. Os ingredientes ativos mais usados no Brasil são o acefato,
clorpirifos, metomil e imidacloprido.
Já a importação de fungicidas em 2014 teve aumento de 8,17% e, na contramão, os
herbicidas – apesar de ser a maior classe importada – apresentaram um volume de
crescimento negativo de - 5,12%.

TÉCNICO & FORMULADO
Em termos de volume de importação de produtos técnicos e produtos formulados, o
percentual foi exatamente igual a 2013, ou seja, 56,2,% de produtos técnicos e 43,8% de
produtos formulados.
PAÍSES
Em 2014, a China permaneceu na liderança com 26,31% do total importado, seguida
pelos Estados Unidos com 21,33%. A Argentina foi a responsável por 7,59%, seguida de
Índia (6,27%), Inglaterra (5,49%), Suíça (4,99%) e Israel (4,39%).
* produtos técnicos e formulados
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