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REGUL.: Métodos Alternativos 

As entidades SINDIVEG, AENDA, ANDEF e UNIFITO estiveram reunidas com 

técnicos da GGTOX em 04jun para discutir a introdução dos novos métodos 

toxicológicos em ensaios sem ou com menos animais de laboratório. 

-- Apesar da Resolução 17/2014 do CONCEA proibir a partir de setembro.2019 (Aceite 

da ANVISA via Resolução 35/2015) a condução no Brasil de testes convencionais 

quando da existência de teste alternativo, a ANVISA explicou que haverá situações em 

que o uso do método convencional será necessário, sob justificativa técnica. 

-- A plataforma (em construção) para o peticionamento dos produtos formulados não 

contemplará, inicialmente, de módulo para inserção de estudos alternativos. 

-- As dúvidas existentes depois das respostas conseguidas via o “ANVISA ATENDE” 

deverão ser enviadas por e-mail da GEAST. 

-- Foi proposto pelas entidades um workshop sobre os métodos alternativos. ANVISA 

não pode se pronunciar no momento, mas os técnicos adiantaram que um a construção de 

um guia está nos planos da Agência. 

-- Quando as empresas protocolarem pleitos já com métodos alternativos, poderão marcar 

reunião presencial para sanar dúvidas e discutir justificativas. 

-- Até esse momento, os técnicos da ANVISA informaram que a Agência aceitará estudos 

convencionais conduzidos fora do país, visto o CONCEA não citar impeditivo para isso.  

 

REGUL.: Reavaliação do Glifosato 

Através do DESPACHO 80 de 06jun a ANVISA prorrogou por 30 dias o prazo para 

apresentação de sugestões relativas à proposta da Reavaliação do Glifosato descrita na 

Consulta Pública 613. 

 

REGUL.: CREA – Receitas erradas 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul vem publicando 

no Diário Oficial do Estado avisos de penalidade “Censura Pública” por infração à ética 

profissional, para Técnicos em Agropecuária e Engenheiros Agrônomos, pelo fato de 

emitirem receita de produto agrotóxico para cultura inexistente no local de aplicação. É 

citado o nome e o no de registro no CREA do profissional censurado. 

 



ADM&FIN.: Falta do componente BIT 

Em razão da explosão da chinesa Jiangsu Tianjiayi Chemical em mar2019 (80 mortos e 

600 feridos) está ocorrendo falta do biocida conservante BIT (1-2-benzisothiazolin-3-

one), que é utilizado em importantes pesticidas, além de tintas, adesivos variados, têxteis, 

compostos para juntas de fitas e outros usos. 

A LONZA, que comercializa este produto no Brasil sob a marca PROXEL GXL, relatou 

ao Ministério da Agricultura alguns produtos substitutivos de classe toxicológica III e IV 

e solicitou uma permissão automática nas formulações (ao menos temporária), para não 

passar pelo procedimento da INC 01/2013 do MAPA-ANVISA-IBAMA, que pode 

demandar até 2 anos para uma substância ser aprovada. 

 

 

ADM&FIN.: Fluoretação nas embalagens 

Alguns produtos com maior volatilidade ou corrosividade usam embalagens tipo COEX, 

formadas por extrusão em multicamadas. Recentemente surgiu a técnica da fluoretação, 

uma reação química que força a substituição dos átomos de hidrogênio na cadeia 

polimérica por átomos de flúor, estabelecendo uma barreira mais eficaz. Portanto, há uma 

tendência para a substituição de embalagens COEX por embalagens FLUORETADAS. 
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