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Legislação

 Constituição Federal

 Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989
“Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, (...), só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se

previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do

meio ambiente e da agricultura.”

 Decretos 4.074/02 e 5.981/06 (regulamenta Lei)

 Lei 9.294/96 (propaganda)

 Lei 10.603/02 (propriedade de dados)

 Portaria Interministerial n. 292/89 (preservativo de madeira)

 Resoluções de Diretoria Colegiada

 Instruções Normativas Conjuntas (MAPA/ ANVISA/ IBAMA)



Regulação de Agrotóxicos

 Reconhecimento da exposição aos agrotóxicos como uma questão

importante de saúde pública

 Regulação de agrotóxicos em consonância com os objetivos estratégicos

da Anvisa, tais como ampliar o acesso a produtos mais seguros (baixa

toxicidade/periculosidade), aprimorar o marco regulatório, otimizar as

ações de pré-mercado, de vigilância pós-uso e de cooperação e

convergência regulatória internacional.



Alteração do marco regulatório

A Anvisa está alterando o marco regulatório da área de agrotóxico

com vistas a modernizar e tornar mais transparente e profícuo o

processo de avaliação toxicológica, com os principais destaques:
• Priorização de análise de produtos de baixa periculosidade;

• Incentivo para o desenvolvimento de formulações menos tóxicas, com a restrição de uso de

componentes já proibido em outras autoridades e com conhecimento quanto a toxicidade aguda ou

crônica. Com prazo de adequação das formulações já registradas;

• Convergência regulatória internacional;

• Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

(GHS);

• Racionalização/otimização da avaliação do registro de produtos com a utilização da avaliação e

classificação toxicológica realizada por outra autoridade de referência, que tenha equivalência de controle e
medidas em relação ao Brasil.



Atribuições da Anvisa - Atividades da GGTOX



Registro

Solicitação da empresa para registro do agrotóxico, 

simultaneamente nos 3 Ministérios.
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*processos de registro de produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica têm tramitação própria e prioritária



Proibição do 
registro do 
agrotóxico

Agrotóxicos que causem
desregulação endócrina ou toxicidade
para o sistema reprodutor

Teratogênicos, mutagênicos , 
carcinogênicos

Mais perigosos para humanos do que  o que 
pode ser demonstrado em modelos animais.

Proibição de registro (art. 3º Lei 7.802/1989)



Pós-Registro

Avaliação das alterações de registro quanto ao impacto à saúde:

 da modalidade de emprego (pré e pós emergência)

 inclusão de novas culturas ou alteração do Limite Máximo de Resíduo

(LMR) ou intervalo de segurança : impacto na dieta da população brasileira

 inclusão de modo de aplicação: costal, motorizada, aérea



Reavaliação

 A reavaliação toxicológica deve ser promovida quando surgirem indícios

da ocorrência de riscos à saúde que desaconselhem o uso de agrotóxicos

registrados ou quando o País for alertado nesse sentido, por organizações

internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,

das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.

 A reavaliação é o procedimento pelo qual um agrotóxico pode ser retirado

do mercado, uma vez que o registro de agrotóxicos no Brasil possui

validade indeterminada.



Reavaliações de ingredientes ativos de agrotóxicos finalizadas pela Anvisa desde 2006.

Ingrediente Ativo
Resolução da Diretoria Colegiada

Decisão
Início Término

Acefato RDC 10/2008 RDC 45/2013 Mantido com restrições no registro

Cihexatina RDC 10/2008 RDC 34/2009 Proibido

Endosulfam RDC 10/2008 RDC 28/2010 Proibido

Forato RDC 10/2008 RDC 12/2015 Proibido

Fosmete RDC 10/2008 RDC 36/2010 Mantido com restrições no registro

Lactofem RDC 10/2008 RDC 92/2016 Mantido com restrições no registro

Lindano RDC 124A/2006 RDC 165/2006 Proibido

Metamidofós RDC 10/2008 RDC 01/2011 Proibido

Monocrotofós RDC 135/2002 RDC 215/2006 Proibido

Parationa metílica RDC 10/2008 RDC 56/2015 Proibido

Pentaclorofenol RDC 124A/2006 RDC 164/2006 Proibido

Procloraz RDC 44/2013 RDC 60/2016 Proibido

Triclorfom RDC 10/2008 RDC 37/2010 Proibido

Paraquate RDC 10/2008 RDC 177/2017 Proibido (3 anos com restrições)

Carbofurano RDC 10/2008 RDC 185/2017 Proibido

Histórico Reavaliação



MonitoramentoPrograma de Análise de Resíduos 

de Agrotóxicosem Alimentos-PARA

 Criado em 2001, passou a ser um programa em 2003;

 Coletas realizadas em todas os estados desde 2012;

 4 laboratórios públicos - Lacens de MG, GO, RS e PR - e 1 

contratado para realização das análises;

 Mais de 30 mil amostras analisadas desde a criação

 232 agrotóxicos pesquisados no período do último relatório 

divulgado - 2013-2015

 Em execução: Plano Plurianual 2017 – 2019: 36 alimentos a 

serem coletados em três anos – representam 80% dos alimentos 

de origem vegetal consumidos pela população brasileira*

Amostragem

Amostragem e 
análise

Coordenação 
Geral

*Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE – POF 2008/2009



Política Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos 

- PNARA

 O PL foi inspirado pela proposta do Programa Nacional de Redução do Uso de

Agrotóxicos (PRONARA) que representa a perspectiva mais estruturante, de

articulação intersetorial entre os órgãos de governo, para a melhoria do cenário

do uso de agrotóxicos no Brasil.

A GGTOX/Anvisa participou do GT responsável pela elaboração da proposta do 

Pronara e se posicionou favoravelmente à prospota do PL sugerindo algumas 

melhorias.



 Implementar ações que contribuam para a redução progressiva do uso de

agrotóxicos de alto perigo e risco para a saúde e meio ambiente na

produção agrícola, pecuária, extrativista e nas práticas de manejo dos

recursos naturais, com ampliação da oferta de insumos de baixo perigo e

risco e de origens biológicas e naturais, contribuindo para a promoção da

saúde e sustentabilidade ambiental, com a produção de alimentos saudáveis.

Objetivo PL 



Desafios e Ameaças

 Implementar o novo marco regulatório de agrotóxicos Anvisa (CPs 483, 484, 485 e 

486/2018)

 PL n. 6.299/2002 e apensados – alteração/revogação da Lei n. 7.802/1989

retirada de competências dos setores saúde e meio ambiente;

implementação da análise de risco no processo de registro, inclusive para agrotóxicos com

características proibitivas de registro pela Lei (teratogênicas, carcinogênicas, mutagênicas,

que provoquem distúrbios hormonais e danos ao aparelho reprodutor);

revogação do do § 5° do artigo 3° da Lei que prevê que o registro de um novo agrotóxico só

pode ser concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for

comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados, para o mesmo fim;

restrição da possibilidade de regulamentações específicas nos âmbitos estadual e municipal;

 extingue a reavaliação toxicológica.
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Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica - PNAPO

 A PNAPO foi instituída em agosto de 2012 por meio do Decreto Presidencial nº
7.794.

 Seu principal instrumento de execução é o Plano Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica – Planapo; o 1º Planapo foi referente ao período de 2013-
2015, e o 2º compreende o período de 2016-2019.

 O 1º Planapo previu a criação de grupo de trabalho para o desenvolvimento de
um Programa Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos – Pronara.

 O 2º Planapo traz como iniciativa, também constante do PPA 2016-2019,
instituição e monitoramento do Pronara, em articulação com a Ciapo e a
CNAPO.



Gestão da PNAPO

 Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – CNAPO

coordenação: Segov/PR 

 paritária: 14 ministérios e instituições de governo (dentre os quais MS e Anvisa) e 14 

representantes da sociedade civil

 promoção da participação da sociedade na elaboração e no acompanhamento da PNAPO e do 

Planapo

 Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica – CIAPO

coordenação: Sead/Casa Civil 

10 ministérios (entre eles o MS; entidades vinculadas como a ANVISA são convidados

permanentes)

 articulação dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal para a implementação da 

PNAPO e do Planapo



 Elaboração por GT* da CNAPO a partir do início de 2014.

 Mérito da proposta aprovado pela CNAPO em agosto de 2014. 

 Encaminhamento da Ciapo para avaliação dos ministérios em novembro de 2014. 

 Em 2015 a proposta foi ajustada pela Ciapo de acordo com os pareceres dos ministérios. 

 Formalização ainda em discussão no âmbito da Ciapo. 

*Segov/PR, Mapa, Sead, MMA, Embrapa, Anvisa, MDS, MS, Min. Trab., MPF, MPT, Fiocruz, Abrasco, Campanha Permanente Contra os

Agrotóxicos e Pela Vida, Consea, Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Movimento dos Pequenos Agricultores, Gabinete do

Deputado Federal Padre João.

Pronara - Elaboração/Avaliação/Formalização



Pronara - Eixos

 Eixo 1: Normatização e Regulação de Agrotóxicos (3 estratégias e 25 iniciativas)

 Eixo 2: Controle, Monitoramento e Responsabilização de Toda a Cadeia
Produtiva para Restringir o Uso de Agrotóxicos (9 estratégias e 37 iniciativas)

 Eixo 3: Medidas Econômicas, Financeiras e Fiscais para a Redução do Uso de
Agrotóxicos (3 estratégias e 8 iniciativas)

 Eixo 4: Desenvolvimento de Alternativas ao Uso de Agrotóxicos de Maior
Risco (6 estratégias e 12 iniciativas)

 Eixo 5: Informação, Participação e Controle Social (4 estratégias e 21 iniciativas)

 Eixo 6: Formação e Capacitação de Produtores, Profissionais e Consumidores
(7 estratégias e 28 iniciativas)



Pronara - Status de implementação

 Embora a proposta ainda não tenha sido implementada em forma de programa de

governo, a sua elaboração já representa um avanço e as iniciativas que a

compõem perpassam por áreas de atuação específicas de vários ministérios e

órgãos vinculados a estes, podendo e devendo, desde já, serem implementadas.

 O processo de construção do Pronara por governo e sociedade demarcou os

principais passos e compromissos a serem seguidos para a melhoria do cenário

do uso de agrotóxicos no Brasil.

 Ao pontuar estas ações, o Pronara orienta as atuações ideais de cada segmento

envolvido.



 Programa tem o total de 131 iniciativas.

 Instituições envolvidas no maior número de iniciativas:

1.Mapa: 62 (59 c/ responsabilidade compartilhada);

2.Anvisa: 62 (54 c/ responsabilidade compartilhada);

3.MS: 55 (40 c/ responsabilidade compartilhada);

4.SEAD: 40 (34 c/ responsabilidade compartilhada);

5.Ibama: 37 (36 c/ responsabilidade compartilhada);

6.MMA: 31 (27 c/ responsabilidade compartilhada).

 Outras instituições c/ iniciativas: Embrapa, Min. Trab., MCTIC, Segov/PR, Fundacentro, Fiocruz, Incra, FNDE,

MEC, MDS, MF, ICMBio, Conab, Funasa.

Pronara - Iniciativas/Instituições Responsáveis


