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REGUL.: NOVAS MONOGRAFIAS APROVADAS 

Três ingredientes ativos novos no país foram aprovados, tendo suas monografias 

publicadas no site da ANVISA. 

-- LAMINARINA = Fungicida Bioquímico 

-- DINOTEFURAN = Inseticida 

-- FLUOPIRAM = Fungicida 

 

 

 

REGUL.: REAVALIAÇÃO DE MAIS 7 PRODUTOS 

A ANVISA anunciou que aprimorou a metodologia para reavaliar os ingredientes e 

listou os 7 primeiros: 

-- CARBENDAZIM (início em dez2019) 

-- TIOFANATO METÍLICO 

-- EPOXICONAZOLE 

-- PROCIMIDONA 

-- CLORPIRIFÓS 

-- LINUROM 

-- CLOROTALONIL 

 

 

REGUL.: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTO PERIGOSO 

A Resolução ANTT 5848/2019 atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário 

de Produtos Perigosos, cuja última normativa era a Resolução 5232/2016. Foram 

estabelecidas as documentações obrigatórias, as condições para transporte, deveres, 

responsabilidades e infrações. A Res 5848 entrará em vigor no dia 25dez2019. 

 

 

  

REGUL.: PROJETOS DE LEI APRESENTADOS 

Este mês muitos PLs foram apresentados na esfera Federal e Estadual, porém chamaram 

atenção estes dois: 

-- PL 4228 = O Dep Fed João Daniel (PT de Sergipe) dispõe sobre o cancelamento de 

agrotóxicos contendo o ingrediente ativo Glifosato 

-- PL 4231 = O Senador Styvenson Valentim (PODEMOS do Rio Grande do Norte) 

alterar a Lei 7802/1989 para limitar a quantidade anual de registros. 



 

REGUL.: MAL-DO-PANAMÁ FOC R4T ESTÁ ASSUSTANDO 

Com a notícia que este terrível fungo Fusarium chegou à Colombia, foram feitas 

fiscalizações na região da tríplice fronteira Brasil-Colombia-Peru. Nada foi encontrado 

nos bananais de Tabatinga, Benjamim Constant e Atalaia do Norte. O especialista na 

praga, Miguel Dita (EMBRAPA_Mandioca e Fruticultura) participou da operação. 

 

 

 

ADM.: ACORDO EU-MERCOSUL E O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

O princípio da precaução estava sendo usado como barreira comercial. Agora foi 

estabelecido um Enfoque da Precaução, pelo qual se um país não aceitar um 

determinado nível de resíduo será obrigado a provar que aquela quantidade afeta a 

saúde humana. O Acordo ainda precisa ser ratificado pelas partes envolvidas. 

 

 

 

REGUL.: TRANSGÊNICOS NO MUNDO 

Em escala global, os 26 países que produzem transgênicos cultivaram 191,7 milhões de 

hectares em 2018. Considerando soja, milho, canola e algodão os Estados Unidos lidera 

com 75 milhões, o Brasil vem em segundo com 50,2 milhões, depois vem a Argentina 

com 23,9 milhões, o Canadá com 12,7 milhões e a Índia com 11,6 milhões. 

Considerando também a cana-de-açúcar o Brasil ocupou 51,3 milhões de hectares. 
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