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CBTC – Comitê Brasileiro de

Barreiras Técnicas ao Comércio

03 de setembro de 2015
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Barreiras Fitossanitárias para exportação de produtos 

de madeira

Índia: Tora com casca é obrigatório ser tratada com Brometo de Metila, produto proibido no Brasil. 

• Toras com casca e serrados do Brasil são embarcados com certificado fitossanitário  - é realizada fumigação com fosfina.
– Ministério da Agricultura Indiano não aceita o certificado. 

• US$ 18 / m³ para que se faça a fumigação com o Brometo de Metila. 

• Não existe o registro permanente da fosfina para uso em madeira e seus subprodutos, apenas o uso emergencial está 
permitido.

Malásia: Tratamento exigido é similar ao da Índia, as alternativas são: o tratamento térmico e; fumigação com Brometo de 
Metila; Fluoreto de Sulfuril; Óxido de Etileno ou Fosfina (diferentes parâmetros e dosagens). O Ministério da Agricultura do país 
solicita uma série de declarações adicionais, em relação à área livre de Microcyclus ulei (fungo causador do “mal das folhas”) e 
controle de umidade.

Atuação:

i. Solicitar que a Índia deixe de exigir o certificado de tratamento fitossanitário com Brometo de Metila, pois 
não indicam qual a praga alvo querem restringir a entrada no país. Ou aceitem como a alternativa o 
tratamento com Fosfina. 

Obs: A permissão do uso emergencial da Fosfina em produtos de madeira e seus derivados vencerá em Setembro de 2015, 
conforme ATO 72 do Secretário da SDA publicado no DOU em 20/09/2013. Com isso as empresas exportadoras de madeira 
serrada estarão impossibilitadas de usar o referido produto, comprometendo as exportações do setor.
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Recomendações do Instituto de Avaliação de Risco 

Alemão – BfR

Impactos no segmento de Papéis para Embalagem de Alimentos:

• Antraquinona – Custo adicional estimado de R$15 milhões/ano

– Pleito BfR - Remoção da substância do REACH

• Substâncias Aromáticas – Não recebemos informações até publicação da Recomendação

Atuação da Ibá:

• International Council of Forest and Paper Associations – ICFPA

– Ibá é atual Presidente do fórum

– Associação Alemã (VDP) têm um assento no Comitê de Embalagens do BfR

– Pleito junto a Confederação das Indústrias Europeias de Papel – CEPI: Informações para o ICFPA

• COMISTA Brasil-Alemanha

– Itamaraty deve entrar em contato com produtores de Antraquinona
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União Europeia: Ecolabel

Impactos no segmento de Papéis:

• Certificação – Auditorias anuais – por planta.

• Exigências: A certificação não permite a utilização de combustíveis fósseis no processo de fabricação, o 
que faz com que algumas plantas do setor não consigam obter o selo.

• Obrigatoriedade – Não é obrigatório, mas grande parte dos importadores/consumidores exige o selo



� EUA - H.R. 644 – Nova Lei de Defesa Comercial

� UE – Nova Regulamentação para OGMs

• União Europeia notificou a Organização Mundial do Comércio/Comitê TBT (Technical
Barriers to Trade) sobre proposta de alteração da regulamentação de OGM, sob a 
sigla G/TBT/N/EU/284.

• A proposta, se adotada, permitirá que os países membros do bloco europeu 
restrinjam ou proíbam o uso de alimentos e rações que contenham OGMs em todo o 
território, tomando por base princípios não científicos.

• MAPA enviou notificação à OMC.

• AgroBio coordenou posicionamento do setor privado junto à OMC – Ibá é signatária.

Novas Regulamentações
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www.iba.org


