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RESUMO 
 
VEKIC, A. M. Sistema de informação de agrotóxicos em vigilância sanitária: 
proposta para desenvolvimento do módulo de registro. [dissertação]. Salvador: 

Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia; 2007. 146f. 

 

Este trabalho foi elaborado na forma de um projeto de aplicação tecnológica que se 

propõe a contribuir para o aprimoramento e implementação do Sistema de Informação de 

Agrotóxicos, segundo o previsto nas normas que disciplinam o registro desses produtos, 

traçando orientações gerais para todos os módulos, formulando diretrizes e 

funcionalidades específicas para o módulo registro e propondo instrumentos para o 

acompanhamento e recomendações para a sua elaboração. A estratégia metodológica 

incluiu três etapas, a primeira etapa foi constituída de pesquisa documental sobre as 

normas que estabelecem requisitos e funcionalidades para o SIA. A segunda etapa foi 

destinada à proposta da arquitetura geral do SIA, com a descrição das principais 

funcionalidades previstas em cada módulo do sistema. Na terceira etapa foi feita a 

descrição detalhada das funcionalidades do módulo registro do Sistema, das suas 

variáveis, e dos meios e mecanismos de entrada e saída de dados do módulo, incluindo 

as regras constantes nas normas que disciplinam o registro de agrotóxicos, bem como a 

realidade do fluxo de trabalho específico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA, aplicando ainda no que diz respeito a requisitos de gerenciamento de processos, 

regras de requerimento e tramitação aos órgãos responsáveis pela avaliação ambiental e 

agronômica de agrotóxicos. Foi efetuada uma apreciação crítica da necessidade de 

construção do sistema de forma conjunta pelos órgãos que atuam na avaliação e 

concessão do registro. Foi considerando a importância da racionalização de esforços para 

a construção do sistema e que o mesmo atenda os objetivos de imprimir transparência e a 

eficiência necessária para o processo e fornecer ferramentas que possam se constituir em 

indicadores para estabelecimento de ações e políticas nas áreas de saúde, agricultura e 

meio ambiente. O trabalho também estabeleceu algumas recomendações relacionadas à 

forma de execução do projeto, constituição de equipes de desenvolvimento, capacitação e 

divulgação do projeto. 

 
Palavras chave: 1. Sistema de Informação. 2. Sistema de Informação de Agrotóxicos. 3. 

Agrotóxico. 4. Registro 5. ANVISA. 
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ABSTRACT 

 
 
VEKIC, A.M. Information System on Pesticides in Health Surveillance: proposal for 
registration module. [dissertation]. Salvador: “Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 

Federal da Bahia”; 2007. 146f. 

 

This essay was done as a project for technological application aiming to contribute to the 

improvement and implementation of the Information System on Pesticides, according to 

the registration rules, elaborating general lines of guidance for every module, helping with 

lines of guidance and specific functionalities for the registration module. Besides it also 

proposes tools for monitoring and recommendations regarding its elaboration. The 

methodological strategy included three phases: the first consisted of document research 

on the rules that establish criteria for functionalities for SIA – Information System on 

Pesticides. The second phase aimed at proposing a general SIA structure including the 

most important functionalities previously viewed on each module of the system. The third 

phase showed detailed description of the functionalities of the registration system, 

including their variables and data input-outputs mechanisms. It also described the rules 

related to the law dealing with pesticide registration as well as the workflow reality of 

Anvisa – “Agência Nacional de Vigilância Sanitária” (National Health Surveillence Agency), 

the state agency for sanitary surveillance, applying rules related to requirements and 

transactions to the organizations responsible for the environmental and agronomical 

evaluations. 

Analysis considered the real necessity of putting up the system by the organizations 

responsible for evaluation and registration acting altogether emphasizing the importance of 

rationalizing efforts aiming at the system building and most of all that the system really 

fulfills the needs of transparence and effectiveness necessary to the process, and which 

might also provide tools for establishing actions and policies for health, environment and 

agricultural fields. The essay also pointed out recommendations related to the way work 

should be done, building of development teams, enabling and disclosure of the project. 

 

Key-words: 1. Information System. 2. Information System on Pesticides. 3. Pesticides. 4. 

Registration. 5. ANVISA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A informação desempenha papel de relevância na formulação e na adoção de 

políticas de saúde. Ela é essencial para a gestão, prevenção e regulamentação em 

vigilância sanitária, e a divulgação de conhecimentos para toda a sociedade. No caso 

específico do uso dos agrotóxicos, tendo em vista os riscos importantes que eles trazem, 

não só para a saúde, como também para o meio ambiente, as organizações 

internacionais têm pontuado a importância da difusão de informações amplas e de 

qualidade sobre o tema. 

De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Agrícola (SINDAG), o Brasil é atualmente o segundo maior consumidor de agrotóxicos no 

mundo, tendo movimentado US$ 4.244 bilhões em 2005, com um total de 486 mil 

toneladas de mais de mil produtos registrados e comercializados.  

Esta situação repercute de maneira notável nas condições de saúde da população, 

com grande impacto, tanto sobre os trabalhadores, como sobre os consumidores de 

alimentos tratados com estes produtos. Ela se reflete nos registros de informação em 

saúde nacionais: o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) 

mostrou, em 2003, que os agrotóxicos tiveram os índices mais elevados de letalidade e 

de intoxicação ocupacional; o sistema de informação da assistência hospitalar (SIH-SUS), 

em 2005, assinalou 1.312 casos de intoxicações por agrotóxicos em cada 100.000 

internações; e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) revelou um coeficiente 

de mortalidade de 26 por 100.000 habitantes.  

Apesar destes dados, o país ainda não dispõe de informações que possibilitem 

avaliar com segurança o impacto da circulação desses produtos no mercado brasileiro. 

Desta forma, a informação disponível em tempo hábil e com facilidade representaria um 

grande benefício para profissionais de saúde e para a sociedade. 

No Brasil, o registro de agrotóxicos é realizado pelos órgãos governamentais 

responsáveis por ações e serviços do setor saúde - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), meio ambiente - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e agricultura - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Entretanto, para a efetiva regulação e fiscalização nesta área, é 

necessário dispor-se de um sistema de informação que confira transparência, 

harmonização e racionalização dos procedimentos, que tornem ágeis e eficientes os 



Página 2 de 159 2

processos de registro, alteração técnica e reavaliação dos agrotóxicos, e permita o 

intercâmbio e a difusão de informações. Neste contexto, a Casa Civil da Presidência da 

República e os três Ministérios criaram o Sistema de Informação de Agrotóxicos – SIA, 

através do Decreto nº 4074 de 04 de janeiro de 2002. 

Mas, não obstante esta decisão, o sistema não foi integralmente desenvolvido. Dos 

objetivos iniciais, só os mais urgentes foram implementados e estão, atualmente, em 

revisão. Trata-se dos módulos de componentes - Sistema de Informação de 

Componentes (SIC), e do módulo SIA – pós-registro. O SIA-Registro Especial Temporário 

para pesquisa e experimentação (SIA-RET) está sendo desenvolvido pelo IBAMA. A 

criação do módulo “Registro” virá satisfazer outro ponto fundamental da base normativa, 

este módulo deve considerar as necessidades dos órgãos envolvidos no processo de 

registro de agrotóxicos, relacionadas ao aprimoramento dos processos de trabalho a 

segurança das suas avaliações para a saúde humana, meio ambiente e agricultura bem 

como a otimização e gerenciamento das atividades para cumprimento de prazos previstos 

nas normas.  

 

O trabalho terá por conseqüências o cumprimento das exigências legais não 

atendidas e o atendimento da demanda de informação necessária a todos os atores 

sociais, desde os consumidores, os trabalhadores e o setor privado, até os gestores do 

sistema de saúde (de vigilância sanitária, em particular), do meio ambiente e da 

agricultura. 

Este projeto de aplicação tecnológica propõe, então, instrumento para a completar 

e aprimorar o sistema, traçando regra gerais para harmonizar todos os módulos, 

requisitos e funcionalidades específicas para o módulo “Registro” e recomendações de 

acompanhamento e avaliação da sua implantação.  Ele visa conferir transparência à 

análise toxicológica, ambiental e agronômica realizada nos diferentes órgãos e que 

intervêm na decisão final de registro de agrotóxicos, componentes e afins,  se propõe a 

dar amplo acesso à informação aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), 

facilitando a execução das ações de fiscalização e controle, e constituir ferramenta de 

análise de indicadores com vistas à reavaliação do registro de produtos problemáticos e à 

execução de ações de prevenção nas regiões que acusam índices elevados de 

notificação de intoxicação, além de indicadores que demonstrem a necessidade de ações 

de monitoramento ambiental. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A revisão da literatura foi realizada com base em documentos que discutem o tema 

da produção, da organização e da difusão da informação no contexto do SUS e na área 

específica da Vigilância Sanitária. O objetivo foi relacioná-la com o marco regulatório que 

rege a questão dos agrotóxicos no Brasil e, em particular, com as referências para a 

implantação do SIA. 

 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, criado pela Lei nº 8.080 de 19 

de setembro de 1990 e definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, foi 

implementado para cumprir com as obrigações do Estado de prestar serviços destinados 

a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. De acordo com esta lei federal, cabe à 

União a definição da política do SNVS, as atividades de normalização, controle e 

fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde e de vigilância 

sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Compete-lhe também toda a atividade 

executiva em situações especiais de risco à saúde. A lei atribui aos Estados e Municípios 

a manutenção do SNVS em nível local e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA para executar as atividades de competência da esfera federal  (DALLARI 2001) . 

Desde a sua criação em 1999, a ANVISA é o órgão do setor da saúde responsável pela 

avaliação toxicológica de agrotóxicos para fins de registro. 

 

O direito à informação foi regulado por alguns incisos do art 5 do Capítulo I ,Título 

II, da Constituição Federal de 1988, promovendo o avanço da consciência e da prática 

democrática. Ele criou uma nova exigência para a implantação dos sistemas de 

informação em saúde (Loureiro, 2003), que é a de atender aos princípios da transparência 

e da apropriação social do saber. Considerando que os sistemas de informação são 

instrumentos para obter, armazenar e transmitir dados e informações, e que para tanto 

requerem recursos computadorizados e redes de comunicação eletrônica, é importante 

observar com clareza que tais recursos atendam aos requisitos dos sistemas e produzam 

o conhecimento necessário (Mota, 2003). 
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No âmbito da vigilância em saúde, a informação é um elemento estruturante e a 

sua insuficiência representa uma dificuldade para o exercício de funções gestoras, a 

formulação de políticas de saúde, a transparência dos resultados da ação do Estado e, 

por conseqüência, o acesso dos atores interessados. Esta carência impede o 

empoderamento social na área das questões sanitárias (Mota, 2005). O Sistema de 

Informação de Agrotóxicos, objeto deste trabalho, tem como um de seus principais 

objetivos, conferir transparência e fornecer informações para os diversos atores sociais 

envolvidos neste tema, atendendo assim as necessidades da vigilância em saúde.  

 

No âmbito do SUS, diversos sistemas de informação estão estruturados, 

atendendo a dispositivos estabelecidos na Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e 

descritos em diversas publicações sobre o tema (Mota, 2003). Os Sistemas de 

Informação em Vigilância Sanitária, que fazem parte do SUS, devem estar alinhados com 

a gestão nos três níveis de governo. 

 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, coordenado pelo 

Ministério da Saúde, tem por objetivos específicos coletar, transmitir e disseminar dados 

gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica e fornecer informação 

para o estabelecimento do perfil da morbidade, contribuindo assim para a formulação e 

avaliação das políticas, planos e programas de saúde nos níveis municipal, estadual e 

federal. Ele coleta, entre outras informações, aquelas relacionadas com agravos 

ocasionados por agrotóxicos, e é o que apresenta maior possibilidade de interface com o 

Sistema que está sendo proposto neste trabalho. É importante ressaltar que, atualmente, 

a notificação de intoxicação por agrotóxicos só é compulsória em 13 estados da 

Federação, dos quais seis estão na região sul e sudeste. No entanto, mesmo não sendo 

obrigatório em todo o país, este agravo é considerado de interesse nacional. 

 

Um segundo sistema de importância para o estabelecimento de nexo causal entre 

doença e agrotóxicos é o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 

 

Por fim, o SINITOX – Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, 

vinculado a Fiocruz, divulga informações sobre intoxicações agudas por diversas 

substâncias tóxicas, tais como medicamentos, produtos de uso domissanitário, produtos 

químicos industriais, animais peçonhentos, plantas tóxicas e agrotóxicos. Os dados são 
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coletados através de registros de intoxicação e envenenamento da Rede Nacional de 

Centros de Informação e Assistência Toxicológica - RENACIAT, cuja função é a de 

fornecer informação e orientação sobre o diagnóstico, prognóstico, tratamento e 

prevenção das intoxicações, assim como sobre o risco toxicológico das substâncias 

químicas e biológicas.  

 

No âmbito do SINITOX, os agrotóxicos são categorizados como: agrotóxicos de 

uso agrícola, agrotóxicos de uso doméstico, produtos veterinários e raticidas. De acordo 

com a análise de dados mais recente do SINITOX, de 2003, observa-se que os 

agrotóxicos foram responsáveis pela maior taxa de letalidade, alcançando 2,76% dos 

casos registrados. Do total de óbitos, 30,9% foram devidos aos agrotóxicos de uso 

agrícola, seguidos pelos medicamentos, com 24,2%, os animais peçonhentos, com 9,4%, 

e os raticidas, com 8,9%, totalizando 73,4% das 530 mortes por intoxicações agudas 

registradas no país. A principal circunstância de ocorrência é o acidente, responsável por 

57,7% do total de casos registrados, seguido da tentativa de suicídio com 20,3% e da 

exposição ocupacional com 6,7%. Dos 5.570 casos de intoxicação atribuídos à 

circunstância ocupacional, 1.748 (31,4%) foram causados por agrotóxicos de uso 

agrícola. 

 
O tema “agrotóxico” entrou para a agenda internacional após a publicação do livro 

Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que denunciou o DDT e outros agrotóxicos pelo 

fato de prejudicarem irremediavelmente os pássaros e outros animais, além de 

contaminarem os alimentos. Atualmente, diversos países possuem informações sobre 

agrotóxicos disponíveis na rede eletrônica, podendo-se citar os Estados Unidos da 

América, Canadá, e os integrantes da Comunidade Européia. As informações sobre 

agrotóxicos também são um requisito de organismos das Nações Unidas, devendo 

responder à necessidade e o direito de saber, em função dos efeitos que a toxicidade 

destes produtos causa na saúde humana e no meio ambiente. 

 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) vinculam a importância da disponibilidade de informação em diversas 

manifestações de intenções relacionadas com agrotóxicos. Os textos aparecem nos 

acordos internacionais relacionados à comercialização, controle e banimento destes 

produtos. Alguns destes acordos já internalizados pelo Brasil apresentam capítulos 
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específicos sobre a divulgação da informação. Este é o caso da Convenção de Roterdã 

sobre Procedimento do Consentimento Previamente Informado para Certas Substâncias 

Químicas e Agrotóxicos no Comércio Internacional, da Convenção de Estocolmo sobre 

Poluentes Orgânicos Persistentes e da Convenção de Basiléia sobre o Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seus Depósitos. 

 

No Código Internacional de Conduta para Distribuição e Utilização de Agrotóxicos 

da FAO, alguns artigos sobre informação foram especificamente definidos, como segue: 

“... 
9.1.1 promover e estabelecer o fortalecimento de redes de intercâmbio de 
informação sobre agrotóxicos, através de instituições nacionais, organizações 
internacionais, regionais e sub-regionais e grupos do setor público;  
 
9.1.2 facilitar o intercâmbio de informação entre as autoridades de 
regulamentação com vistas a fortalecer os esforços de cooperação. O intercâmbio 
de informação deve incluir: 

 
9.1.2.1 medidas destinadas a proibir ou limitar estritamente a utilização de 
um agrotóxico para proteger a saúde humana e o meio ambiente, com as  
informações adicionais solicitadas; 
 
9.1.2.2 informação científica, técnica, econômica, regulamentar e legal 
sobre agrotóxicos, incluindo dados toxicológicos, ambientais e de 
segurança; 
 
9.1.2.3 a disponibilidade de recursos e conhecimentos técnicos com relação 
as atividades de regulamentação de agrotóxicos. 
....” 

 

A Constituição Federal de 1988, quando cita em seu Art. 225, §1º, inciso V as 

“substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”, 

refere-se implicitamente à obrigação do controle dos agrotóxicos pelo poder público 

(Machado, 2005). Isto vem a ser estabelecido posteriormente, e de forma mais direta, na 

Lei nº 7802/89, dita Lei de Agrotóxicos, elaborada dentro de um conjunto de normas do 

legislativo no período que antecede à Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92.  

 

De acordo com a definição prevista na Lei nº 7.802/89, agrotóxicos são: a) 

produtos e agentes de processos químicos, físicos ou biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e 
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também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos; b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

O Decreto nº 4074, que regulamentou a Lei de Agrotóxicos estabelece 

competências conjuntas para registro de agrotóxicos aos Ministérios da Agricultura, da 

Saúde/ANVISA e do Meio Ambiente/IBAMA e a criação do SIA como instrumento de 

comunicação entre as três instâncias e delas com a sociedade. 

 

A revisão bibliográfica relacionada a sistemas aplicados ao registro e controle de 

agrotóxicos retorna alguns sistemas. Dentre os quais podemos citar:  

• The Pesticide Product Information System - PPIS, elaborado pela Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América, US-EPA. Este 

sistema contém informações sobre os pesticidas registrados. As pesquisas 

que podem ser efetuadas incluem: nome e endereço do registrante, 

ingrediente ativo, categorias de toxicidade, marcas comerciais, usos, tipo de 

pesticida, código de formulação, status de registro. O PPIS está disponível 

para download, integral ou parcialmente. Ressalta-se que todos os atos e 

decisões da agência responsável pelo registro de pesticidas nos Estados 

Unidos da América são bastante transparentes e disponíveis na forma de 

documentos no sitio eletrônico da agência. 

• The Hawaii Pesticide Information Retrieval System (HPIRS) -Sistema de 

Recuperação de Informação de Agrotóxicos. É um banco de dados que 

contêm 8235 produtos licenciados no Havaí para distribuição e 

comercialização. O sistema permite pesquisas relacionando ingrediente 

ativo, número de registro, número de registro na US-EPA; culturas agrícolas, 

alvo biológico, nome do produto e nome do registrante. 

• Electronic Pesticide Regulatory System (e-PRS) – Sistema Eletrônico de 

Regulação de Agrotóxicos, desenvolvido pela agência responsável pelo 

registro de agrotóxicos no Canadá, Health Canada’s Pest Management 

Regulatory Agency (PMRA). Este sistema provavelmente é a concepção 

mais próxima daquela prevista para o SIA, módulo registro. O sistema 

encontra-se em desenvolvimento adiantado e sendo testado pela autoridade 
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Canadense e as empresas registrantes de agrotóxicos. As transações 

efetuadas através da rede permitem as empresas submeterem os dados e 

estudos de forma eletrônica e os formulários serem preenchidos “off-line” na 

rede local da empresa, após serem resgatados pelo site da agência. O 

governo Canadense prevê que o sistema eletrônico é a chave para o 

compromisso de modernização e agilização do sistema de registro de 

agrotóxicos e para fortalecer a habilidade da agência de processar, revisar e 

comunicar ao público informações sobre os produtos registrados e 

requeridas, nos termos da Lei que regulamenta os agrotóxicos no Canadá, 

publicada em 2002.  

• O SIMSA – Sistema de Monitoreo Sanitario para la Agricultura desenvolvido 

recentemente pelo Centro de Agricultura Y Medio Ambiente (Fundación 

Facultad de Ciencias Agronómicas) da Universidad de Chile e pelo 

Subdepartamento de Plaguicidas Y Fertilizantes do Servicio Agrícola y 

Ganadero do Governo Chileno, foi apresentado em reunião promovida pelo 

Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE , em Novembro de 

2006, é um projeto cuja proposta foi à elaboração de um sistema dinâmico 

capaz de definir e monitorar, de forma contínua, os níveis de risco para as 

áreas de uso de agrotóxicos. Este sistema pode ser avaliado para 

adaptação ao SIA, considerando a sua aplicabilidade e as previsões 

efetuadas para o SIA pós-registro. 

O sistema parte de alguns conceitos de avaliação de risco que necessitam 

ser validados às necessidades e à realidade brasileira. As bases de dados 

deste sistema contem dados relacionados aos seguintes aspectos: Uso do 

solo (vida silvestre, agricultura, áreas desnuda e florestal); clima 

(precipitação e temperaturas extremas); tipos de solos (textura, 

profundidade, conteúdo de matéria orgânica, etc); áreas protegidas e áreas 

de interesse ecológico; rede de drenagem superficial (primária, secundária e 

terciária); presença de águas subterrâneas; modelo do terreno (avaliação 

digital), declividade, corpos de águas superficiais e centros populacionais. O 

Sistema também possui informação sobre o uso do solo; biofísica 

(morfologia das bacias, tamanho e estrutura das áreas de cultivo e das 

áreas protegidas); informação sobre agrotóxicos (coeficientes de aplicação, 
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níveis de toxicidade, coeficientes técnicos) e, informação social (população, 

trabalhadores agrícolas, uso do solo, áreas urbanos e rurais).   

 
• Um exemplo interessante a ser consultado em relação à distribuição 

geográfica do uso de agrotóxicos para a concepção do SIA-Geográfico é o 

encontrado no site do “Pesticide National Synthesis Project”, desenvolvido 

sob os auspícios do programa nacional de avaliação da qualidade de água 

nos Estados Unidos da América, iniciado em 1991, que considera o uso de 

agrotóxicos questão prioritária para o programa. 

Foram elaborados mapas dos Estados Unidos que apresentam a 

distribuição de uso de aproximadamente 220 ingredientes ativos de 

agrotóxicos, por quantidade e tipo de cultura nos Estados Unidos da 

América, com a limitação de apresentar mapas relativos a dois períodos, 

1997 e 1992. (Anexo I), o tipo de mapa apresentados constitui-se a idéia de 

desenvolvimento que se espera para SIA-Geográfico. 
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3. METODOLOGIA 
 

Este trabalho é um projeto de aplicação tecnológica na área de informação em 

saúde, agricultura e meio ambiente. Os produtos finais serão o estabelecimento da 

arquitetura geral do sistema de informação de agrotóxicos além dos elementos para uma 

proposta de desenvolvimento do Módulo Registro do SIA e um conjunto de 

recomendações e estratégias para a implementação desses modulo. 

 
A estratégia metodológica incluiu três etapas, para atender os objetivos propostos 

e indicar as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento do Sistema. 

 

Para atender aos objetivos propostos, o método de trabalho foi dividido em três 

etapas. 

 

A primeira etapa foi baseada em uma pesquisa documental sobre as normas que 

estabelecem requisitos e funcionalidades a serem incorporados no SIA. Para isto foram 

identificadas as fontes documentais, definindo-se nesta etapa o que extrair dos 

documentos, os atores envolvidos as responsabilidades e competências correspondentes, 

bem como, os fluxos que devem ser estabelecidos no SIA. Além das normas a 

experiência dos fluxos de tramitação de processos dentro da instituição também deve ser 

observada. 

 

Com base no levantamento documental, a segunda etapa foi destinada à proposta 

da arquitetura geral do SIA, com a descrição das principais funcionalidades previstas em 

cada módulo do sistema. A explicação de cada sub-módulo foi dividida em: descrição; 

aquisição de dados; forma de alimentação e, quando necessário, para entendimento, será 

incluído um item relacionado a antecedentes e recomendações.  

Descrição - consta de uma explicação sucinta do que se espera daquele sub-módulo e do 

seu alcance. 

Aquisição de dados - de onde os dados serão coletados, a fonte da informação. 

Forma de alimentação – indica os responsáveis pela alimentação do sub-módulo, a 

responsabilidade deve ser dividida entre os três órgãos federais responsáveis pelo 

registro de agrotóxicos, cada um contando com um administrador do sistema, sendo o 
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órgão registrante chamado de administrador e os outros dois órgãos federais envolvidos 

serão chamados de administradores satélites.  

Antecedente - aplicado para módulos que já estão desenvolvidos ou em fase de 

desenvolvimento, dando indicações do que já está desenvolvido. 

Recomendação – Indica os vínculos esperados com outros sub-módulos. 

 

Na terceira etapa, fundamentando-se na revisão documental e no desenho dos 

fluxos, foi feita a descrição detalhada das funcionalidades do sistema, das suas variáveis, 

e dos meios e mecanismos de entrada e saída de dados do módulo Registro. As 

funcionalidades foram estabelecidas com base nos requisitos das normas, observando às 

exigências relacionadas à apresentação de documentos, informações e estudos 

requeridos para a avaliação dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Ainda, com base 

na experiência de trabalho e nas necessidades de controle dos fluxos foram estabelecidas 

funcionalidades que permitam o gerenciamento e controle dos fluxos de tramitação dos 

processos, desde a sua protocolização até a finalização. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE NORMAS QUE ESTABELEÇEM REQUISITOS 

E FUNCIONALIDADES DO SIA. 
  

A pesquisa documental teve por objetivo reunir e compilar as normas que definem 

requisitos utilizados na concepção das variáveis do sistema. As normas foram a base 

para a definição da arquitetura geral, principlamente o Decreto nº 4074/02.  

As mesmas foram identificadas e posteriormente compiladas segundo o tipo de ato, 

seu número e data além da emenda e breve indicação da relação com o SIA - módulo 

registro, encontrando-se descritas por ordem de data.  

Nos resultados subseqüentes e nos apêndices todo o conteúdo definido foi 

estabelecido considerando o previsto nestas normas, além das rotinas de trabalho. 

 
Quadro 1 – Atos normativos que estabelecem requisitos para o SIA: 

Tipo de ato Nº do ato Data 

Lei 7.802 11/07/89 

Ementa 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, 

a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, 

a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências 
Relação com o SIA Fixa os critérios gerais para o registro de agrotóxicos. 

Portaria 03 16/01/1992 

Ementa 

Ratifica os termos das "diretrizes e orientações referentes à 

autorização de registros, renovação de registro e extensão de 

uso de produtos agrotóxicos e afins - nº 1, de 09/12/1991", 

publicadas no D.O.U. em 13/12/91. 

Relação com o SIA 
Orientações relacionadas ao estabelecimento dos requisitos para 

análise toxicológica de produtos técnicos e formulados.  

SIA – módulo registro/PT/PF/Peticionamento/Análise. 
Portaria Normativa 84 15/10/1996 

Ementa 
Estabelece critérios a serem utilizados junto ao IBAMA, para efeito 

de registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental 

(PPA) de agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Relação com o SIA 
Orientação relacionada ao estabelecimento de requisitos e 

funcionalidades do SIA – módulo registro/RET/PT/PF/peticionamento 
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Lei 9.782 26/01/1999 

Ementa 
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

Relação com o SIA 
Orientações relacionadas ao pagamento de taxas de vigilância 

sanitária. SIA – Módulo Registro/Peticionamento 
Decreto 4074 04/01/2002 

Ementa 

Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe 

sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências. 

Relação com o SIA 

Orientações gerais relacionadas ao estabelecimento de requisitos 

para análise toxicológica, ambiental e agronômica de produtos 

técnicos e formulados –  

SIA – módulo Registro/ /Peticionamento/Análise. 

INC 49 20/08/2002 

Ementa 
Não oficial: Estabelece requisitos e critérios para registro de 

agrotóxicos por equivalência. 

Relação com o SIA 

Orientações gerais relacionadas ao estabelecimento de requisitos e 

critérios para análise conjunta entre ANVISA, IBAMA e MAPA 

produtos técnicos equivalentes.  

SIA – módulo Registro/PTE/Peticionamento/Análise 

A norma encontra-se praticamente toda revogada pelo Decreto nº 

5.981, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o Decreto nº 

4.074/02, introduzindo os requisitos e critérios para o texto do 

Decreto. 

RDC 23 e 124 06/02/2003 e 13/05/2004 

Ementa 
Dispõe sobre normas básicas de procedimentos administrativos 

voltados para a melhoria do atendimento e da arrecadação no âmbito 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Relação com o SIA 
Orientações relacionadas ao pagamento de taxas de vigilância 

sanitária e organização de processos para protocolização. – SIA – 

módulo Registro/Peticionamento 
INC 25 14/09/2005 

Ementa 
Os estudos de resíduos de agrotóxicos e afins, em produtos de 

origem vegetal e cogumelos in natura, apresentados pelos 

requerentes e titulares do registro, deverão obedecer ao 
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disposto nesta Resolução. 

Relação com o SIA 

Orientações relacionadas ao estabelecimento dos requisitos para 

análise toxicológica, ambiental e agronômica de produtos técnicos e 

formulados – requisitos para RET.  

SIA – módulo Registro/RET/Peticionamento/Análise 

INC 01 23/01/2006 

Ementa 

Estabelece procedimentos a serem adotados para efeito de 

registro de produtos semioquímicos que se caracterizem como 

produtos técnicos, agrotóxicos ou afins, segundo definições 

estabelecidas no Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, 

art. 1º, incisos IV e XXXVII. 

Relação com o SIA 

Orientações relacionadas ao estabelecimento dos requisitos para 

análise toxicológica e ambiental de produtos técnicos e formulados – 

requisitos para agentes biológicos de controle.  

SIA – módulo Registro/PT/PF/Peticionamento/Análise 
INC 02 23/01/06 

Ementa 
Estabelece procedimentos a serem adotados para efeito de 

registro de Agentes Biológicos de Controle. 

Relação com o SIA 

Orientações relacionadas ao estabelecimento dos requisitos para 

análise toxicológica e ambiental de produtos técnicos e formulados – 

requisitos para agentes biológicos de controle.  

SIA – módulo Registro/PT/PF/Peticionamento/Análise 

INC 03 10/03/06 

Ementa 

Estabelece procedimentos a serem adotados para efeito de 

registro de agentes microbiológicos, empregados no controle 

de uma população ou de atividades biológicas de um outro 

organismo vivo considerado nocivo. 

Relação com o SIA 

Orientações relacionadas ao estabelecimento dos requisitos para 

análise toxicológica e ambiental de produtos técnicos e formulados – 

requisitos para agentes microbiológicos.  

SIA – módulo Registro/PT/PF/Peticionamento/Análise 

Decreto 5.981  

   

RDC 216 15/12/2006 

Ementa 

Os estudos de resíduos de agrotóxicos e afins, em produtos de 

origem vegetal e cogumelos in natura, apresentados pelos 

requerentes e titulares do registro, deverão obedecer ao 

disposto nesta Resolução. 
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Relação com o SIA 
Orientações relacionadas ao estabelecimento dos requisitos para os 

estudos de resíduos de produtos formulados.  

SIA – módulo Registro/PF/Peticionamento/Análise 
 

Programa de Análise de Resíduos em Agrotóxicos em Alimentos (falar sobre)  

Rede Nacional de Centros de Informação Toxicológica (RENACIAT) e Rede de 

Hospitais Sentinela / NOTIVISA.  
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4.2 PROPOSTA DA ARQUITETURA GERAL DO SIA. 

 

Para o estabelecimento desta rede interligada do SIA, deve ser criado um portal 

SIA, comum a ANVISA, IBAMA e Ministério da Agricultura, em que níveis os de sigilo 

sejam estabelecidos, de acordo com as necessidades. 

Figura 1: Diagrama de Integração do Portal SIA. 

 

 
Considerando que o Sistema será utilizado por diversos atores, é necessário que o 

mesmo possua um administrador geral para encaminhamentos dos assuntos e 

alimentação de informações no sistema, além de administradores satélites, vinculados à 

ANVISA, ao MAPA e ao IBAMA, os quais devem funcionar como captadores de 

demandas, filtros de seleção de informação e indicadores de necessidades do sistema. 

Os dados deverão ser captados, de acordo com a previsão de cada módulo ou sub-

módulo. 

Como alguns módulos do SIA já estão desenvolvidos isoladamente e de acordo 

com as necessidades imediatas, elaborou-se uma proposta de desenho geral do mesmo. 
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A proposta visa contemplar necessidades de todos os atores envolvidos no registro de 

agrotóxicos no país, fornecer ferramenta de planejamento aos gestores e minimizar as 

dificuldades de entendimento das áreas de programação do sistema de modo que não 

seja perdida a visão do sistema como um todo. 

A arquitetura proposta para o SIA está dividida em três grandes módulos: 

Figura 2: Arquitetura geral do SIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada um destes módulos deve ser dividido em sub-módulos, conforme previsto na 

figura 3, que também estabelece preliminarmente, através das setas, os vínculos 

previstos entre os diversos sub-módulos. 

Figura 3: Arquitetura detalhada do SIA 
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Figura 3: Arquitetura detalhada do SIA 
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4.2.1 - MÓDULO PRÉ-REGISTRO 
 

Voltado à divulgação de informação destinada ao público que tem interesse em 

registrar produtos, à comunidade científica, ao esclarecimento das regras já disciplinadas, 

e também como ponto de divulgação de informações previstas no inciso XI do art. 2º do 

Decreto nº 4074/02 que trata das competências da ANVISA, IBAMA e MAPA, 

determinando o desenvolvimento de ações de instrução, divulgação e esclarecimento 

sobre o uso correto e eficaz dos agrotóxicos e afins. 

 

• Sub - Módulo EVENTOS 
Descrição: Relação de eventos científicos ou técnicos de interesse dos 

profissionais da área, separado por mês e ordenado por data, com destaque para o 

Estado da Federação em que se realiza. 

Aquisição de dados: sub-módulo reservado à sociedade em geral, com ênfase em 

Órgãos do Governo (federal e estadual), Universidades e Associações de Classe, 

captadas por link de e-mail alocado no sub-módulo, 

Forma de alimentação: responsabilidade do administrador, cabendo ainda aos 

administradores satélite alimentação das informações dos seus respectivos órgãos. 

 

• Sub – Módulo NORMATIZAÇÃO  
Descrição: Conter as normas que disciplinam a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, 

a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins bem como outras que mantenham relação com 

o assunto. Deve ser dividido em documentos de competência federal, estadual e 

municipal e por tipo de ato. 

Aquisição de dados: Órgãos do governo federal, estadual e municipal, de acordo com 

as competências previstas, nas áreas de saúde, meio ambiente e agricultura, podendo 

ainda ser adquiridos dados da sociedade captados por link de e-mail alocado no sub-

módulo. 

Forma de alimentação: sob responsabilidade do administrador do sistema e, as novas 

normas publicadas pelos órgãos federais devem ser alocadas no sistema pelo 

administrador do órgão que preside o Comitê Técnico de Assessoramento para 

Agrotóxicos – CTA. 
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• Sub – Módulo ORIENTAÇÕES GERAIS 
Descrição: Manuais destinados aos registrantes de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, aos usuários de produtos e aos profissionais que orientam os usuários. Os manuais 

devem orientar o requerimento do registro, forma de protocolização do pleito, utilização do 

sistema, além de fornecer esclarecimentos quanto ao uso correto e eficaz dos produtos e 

orientações para minimização de impactos à saúde e ao meio ambiente.  

Aquisição de dados: Os manuais devem ser elaborados pela ANVISA, MAPA e 

IBAMA, de acordo com as suas competências. 

Forma de alimentação: responsabilidade do administrador, cabendo ainda aos 

administradores satélite alimentação dos dados dos seus respectivos órgãos. 

 

• Sub – Módulo CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS  
Descrição: cadastro geral de estabelecimentos produtores, manipuladores, 

importadores, exportadores e de instituições dedicadas à pesquisa e experimentação. 

Aquisição de dados: Órgão registrante, através dos pleitos de pesquisa e 

experimentação, registro de produtos ou alterações técnicas 

Forma de alimentação: Administrador do órgão registrante, 

Recomendações: Incluir funcionalidade que capta a informação do módulo pós 

registro, SIA – Informação de produtos. 

 

• Sub – Módulo ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS  
Descrição: Razão social e endereço das estações experimentais credenciadas que se 

dediquem ao desenvolvimento de pesquisa e experimentação com agrotóxicos, produtos 

técnicos, pré-misturas e afins conforme previsto nos §§ 4º e 5º do art. 6º da IN Conjunta 

nº 25 de 14/09/05  

Aquisição de dados: Ministério da Agricultura e IBAMA 

Forma de alimentação: Administradores satélite do MAPA e do IBAMA considerando 

que o MAPA credencia as estações experimentais e que as mesmas devem estar 

registradas junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

 

• Sub – Módulo LABORATÓRIOS CREDENCIADOS 
Descrição: Razão social e endereço dos laboratórios credenciados pelo MAPA, 

IBAMA/INMETRO e ANVISA/GGLAS para execução de estudos laboratoriais com vistas à 

obtenção de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins. 
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Aquisição de dados: GGLAS/ANVISA, INMETRO/IBAMA, MAPA. 

Forma de alimentação: responsabilidade do administrador, cabendo ainda aos 

administradores satélite alimentação dos dados dos seus respectivos órgãos. 
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4.2.2 - SIA - MÓDULO REGISTRO 
 

Este módulo é o principal objeto deste trabalho e tem por principal objetivo 

estabelecer relação entre os interessados no pleito de registro de agrotóxicos, seus 

componentes e afins e os órgãos envolvidos no processo de registro, ANVISA, Ministério 

da Agricultura e IBAMA. O módulo está voltado à operacionalização do registro, no que 

diz respeito à protocolização, avaliação, trâmite e conclusão dos processos. O pleito de 

registro ao ser submetido por meio eletrônico, imprime responsabilidade na alimentação 

dos dados pelo requerente de registro, minimização de erro de digitação pelos analistas e 

utilização de dados já cadastrados em bancos de dados. As divisões do módulo estão de 

acordo com as categorias de registro previstas no decreto 4074/02 ou conforme as 

funcionalidades e particularidades exigidas para os tipos de avaliação. Cada um dos sub-

módulos deve contemplar o peticionamento eletrônico, a análise e as conclusões. 
 
Neste item são abordados todos os sub-módulos do módulo registro para 

apresentação de uma visão geral, considerando que na etapa da descrição das 

funcionalidades do módulo registro e nos apêndices C e D será particularizada a visão 

dos sub-módulos SIA-PT; SIA-PF e SIA-Alteração, objetos deste projeto de aplicação 

tecnológica. 
 

• Sub–Módulo SIA-RET – SIA Registro Especial Temporário  
Este módulo encontra-se desenvolvido pelo IBAMA que se propõem a 

disponibilizar o mesmo para os setores de saúde e agricultura. Por ocasião da 

disponibilização devem ser previstas as alterações introduzidas no Decreto nº 4074/02, 

através do Decreto nº 5981 de 06 de dezembro de 2006, além de novas funcionalidades 

relacionadas à emissão do informe de avaliação toxicológica e do certificado de registro. 

O desenvolvimento das funcionalidades deste módulo considerou os pré-requisitos 

da Instrução Normativa Conjunta Nº 25, contemplando as fases previstas e estabelecendo 

quantidades de produto necessárias para cada tipo de estudo, evitando desta forma que 

sejam aprovadas quantidades maiores de produto que as necessárias para o 

desenvolvimento de cada etapa da pesquisa. 

RET 

Fase I 

Fase II 

Registro Especial 

Temporário para Pesquisa e 

Experimentação 

C
od

ifi
ca

çã
o 

Fase III 
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A autorização para a pesquisa e experimentação é pré-requisitos para o registro de 

produtos técnicos e formulados, de acordo previsão subentendida no item 9, Anexo II, do 

no Decreto 4074/02 e formal na Portaria Normativa IBAMA nº 84 de 15 de outubro de 

1996 nos incisos I e II, letras I e G assim sendo, é interessante que possa ser prevista 

vinculação entre este módulo e os módulos de produtos técnicos e formulados, para que o 

SIA resgate a autorização concedida, bem como os pareceres de análise. O vínculo pode 

ser estabelecido pelo nº do certificado de registro concedido pelo órgão responsável e 

informado pelo requerente de registro, devendo ser disponibilizado campo no 

peticionamento eletrônico de produtos técnicos e formulados. 

Outra funcionalidade que deve ser prevista é que o órgão registrante e também 

anuente para fins de importação, ou seja, o agente público que autoriza a Licença de 

Importação, de acordo com a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul prevista no 

Decreto nº 2376 de 12 de novembro de 1997, com as correlações do Decreto nº 6006 de 

28 de dezembro de 2006, tenha visibilidade dos certificados de registro para autorizar a 

importação das amostras de acordo com a quantidade máxima autorizada e o fabricante 

autorizado.  

 

• Sub–Módulo SIA-SIC - SIA Sistema de Informação de Componentes 
 

Os componentes são definidos pelo Decreto nº 4074/02 como princípios ativos, 

produtos técnicos, suas matérias-primas, ingredientes inertes e aditivos usados na 

fabricação de agrotóxicos e afins. O próprio decreto estabelece um registro específico 

para um recorte da definição de componentes, ou seja, os ingredientes inertes e os 

aditivos usados na fabricação de agrotóxicos, estabelecendo ainda, de acordo com artigo 

29, que só poderão ser empregados se registrados no Sistema de Informações de 

Componentes - SIC. O decreto também estabeleceu que a ANVISA desenvolvesse o SIA 

e a primeira etapa desenvolvida foi o SIC que considerou os pré requisitos estabelecidos 

no Decreto nº 4074/02. 

O SIC está em sua segunda versão revisada, documentado através das 

especificações de caso de uso elaboradas pela área de desenvolvimento de sistemas da 

ANVISA: GGTOX 5015 Registro de Componentes (20/07/06, 136p), relacionado ao 

peticionamento; GGTOX Entrada de Processo no Datavisa (18/09/06, 21p) e; GGTOX - 

Análise de Processo no Datavisa (18/09/06, 67p) 
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A primeira versão do SIC foi desenvolvida para acesso e operação nos três órgãos 

envolvidos, ou seja, o agente regulado acessa o sistema efetua o peticionamento e os 

protocolos dos três órgãos receberiam os documentos e cópia dos peticionamentos 

eletrônicos. Automaticamente as informações seriam encaminhadas para um servidor do 

sistema.  

O SIC foi desenvolvido para trabalhar com três partes a primeira relacionada ao 

Peticionamento eletrônico, a segunda a análise dos processos e a terceira a finalização 

do pleito envolvendo publicação no diário oficial da união e emissão dos informes de 

avaliação toxicológica e de avaliação ambiental bem como o certificado de registro, pelo 

órgão registrante, que serve como documento para o requerente do registro. 

Figura 4: Diagrama dos três protocolos do SIC 

 

 
 

Durante o desenvolvimento do sistema os órgãos de agricultura e meio ambiente 

não encaminharam suas necessidades de adaptação relacionadas à protocolização dos 

documentos, ou seja, sem os protocolos funcionando eletronicamente se tornou 

impossível à implementação do SIC nesses dois órgãos.  

 
Também estava encaminhada a análise para um fluxo como o apresentado na 

figura 5. 
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Figura 5: Diagrama dos três protocolos e da análise do SIC 

 
Considerando a necessidade da ANVISA em prosseguir com o sistema, a ligação 

com os protocolos da agricultura e do meio ambiente foi isolada e o encaminhamento do 

sistema considerou somente os trâmites relacionados à área de protocolização, análise e 

finalização da saúde.  

Figura 6: Visão atual do diagrama do SIC: 
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Os apêndices A: Peticionamento - SIC e B: Análise – SIC, apresentam a forma que 

se encontram hoje as telas de navegabilidade do Sistema de Informação de 

Componentes. 

A despeito do desenvolvimento isolado pela ANVISA nada impede que os demais 

órgãos utilizem o sistema desenvolvido considerando as facilidades que o mesmo confere 

ao setor regulado e ao governo para a agilização da avaliação e conclusão de processos 

bem como para o gerenciamento e acompanhamento das atividades seja pelos gestores 

do governo ou pelos interessados no registro. 

 

• Sub–Módulo SIA-PT - SIA – Produtos Técnicos 
Sub-módulo que deve conter ferramentas para o peticionamento eletrônico, 

análises toxicológica, ambiental e agronômica além de ferramentas de finalização de 

análise que devem incluir a emissão dos resultados de análise toxicológica e ambiental, 

certificado de registro, modelos de ficha de segurança e ofícios de encaminhamento. 

Deve ainda permitir a visibilidade dos encaminhamentos entre os órgãos e alertar toda 

vez que o pleito tiver sua contagem de prazo suspensa ou reiniciada ou, ainda, for 

finalizado em um dos órgãos. O requerente do pleito também deve ser informado da 

situação de andamento do mesmo em cada um dos órgãos e ser acionado para o 

cumprimento de exigências que possam surgir no decorrer da análise. 

Os dados de análise relacionados aos estudos crônicos, de composição qualitativa 

e quantitativa bem como de fabricantes dos produtos técnicos devem possuir vínculo com 

o sub-módulo produtos formulados para que o analista tenha melhores condições de 

avaliação do produto formulado. 

 

• Sub–Módulo SIA-PF - SIA Produtos Formulados 
Este sub-módulo deve possuir os mesmos mecanismos do SIA-Produtos Técnicos, 

guardadas as diferenças nos requisitos de análise e da finalização em que deve ser 

prevista a emissão dos modelos de rótulo e bula dos produtos. 

Deve possuir vínculo com o sub-módulo SIA-SIC, para resgatar os dados 

toxicológicos e ambientais dos componentes, considerando que o produto formulado 

somente pode ser registrado se seus ingredientes inertes e aditivos estiverem registrados 

ou, no máximo, tramitando simultaneamente ao pleito de registro do produto formulado. 
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• Sub–Módulo SIA-Alteração Pós Registro 
De acordo com o previsto no artigo 22 do decreto nº 4.074/02 alterações de 

indicações em rótulo e bula ou, modificações nos produtos, técnicos ou formulados, que 

estejam em desacordo com o registro concedido, devem ser comunicadas e avaliadas 

pelos órgãos federais responsáveis. Para tanto este módulo deve permitir ao agente 

regulado, acesso ao sistema para que possa informar os tipos de alteração e para que as 

mesmas sejam analisadas pelos órgãos de acordo com suas competências. 

Todas as alterações concedidas devem ser transferidas para o sub-módulo SIA-

Informação de Produtos. 

Também deve ser fornecido campo neste sub-módulo, para que o registrante 

possa informar as restrições dos órgãos do governo estadual, prevista no § 6º do art. 22 

do decreto nº 4074/02, para que as mesmas possam ser inseridas nas versões de rótulo e 

bula disponíveis no SIA-Informação de Produtos. 
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4.2.3 - MÓDULO PÓS REGISTRO 
Módulo voltado à divulgação de informação e ações de fiscalização para o público 

em geral. 

 

• Sub–Módulo SIA-Informações de produtos 
Descrição: Sub-Módulo que deve disponibilizar todas as informações dos produtos já 

registrados, permitindo aos usuários de produtos e profissionais da área saberem o que 

está no mercado, as indicações de uso, modelo de rótulo e bula aprovados e as 

características gerais do produto quanto aos aspectos ambientais e de saúde humana. 

Deve permitir ao usuário executar pesquisas e emitir relatórios. 

Antecedente: Este módulo já está desenvolvido em dois formatos. SIA – Sistema de 

Informação de Agrotóxicos, pela ANVISA, disponível na página eletrônica 

(http://www4.anvisa.gov.br/agrosia/asp/default.asp) e em ambiente local, que permite 

maiores ferramentas de pesquisa, com possibilidade de atualização em desenvolvimento.  

Outra versão está disponível no site do MAPA (http://www.agricultura.gov.br/), 

chamado de Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários, encontrando-se mais 

atualizado que o sistema da ANVISA e com fotos e descrição dos alvos biológicos 

todavia, com recursos de pesquisa um pouco mais restritos e que consomem mais tempo 

do usuário para pesquisa. 

Aquisição de dados: Atualmente está sendo efetuado pelos técnicos do MAPA no 

Agrofit e da ANVISA no SIA, de forma manual e após a concessão do registro. Quando o 

módulo registro estiver concluído, a aquisição dos dados deve ser efetuada através de 

vínculos com o módulo registro que é alimentado pelos requerentes de registro, analisado 

e agregado das recomendações oriundas dos técnicos das áreas de saúde, agricultura e 

meio ambiente, sendo posteriormente compiladas pelo órgão registrante para concessão 

ou não do certificado de registro e publicação do ato no diário oficial da união. 

Recomendações: 1) Que as versões atuais sejam harmonizadas; 2)Todos os produtos 

listados no SIA-Informação de produtos devem automaticamente ser alocados no SIA-

Comercialização, agrupados em planilhas, por empresa, para que as mesmas possam 

informar, de acordo com o previsto no art. 41 e no anexo VII do Decreto nº 4074/02 dados 

referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, 

exportados, produzidos, formulados e comercializados; 3) Manter vínculo com o sub-

módulo SIA-Comercialização para que os produtos que não foram comercializados nos 

seis meses anteriores tenham esta informação inserida neste sub-módulo, de acordo com 
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o previsto no inciso V do art. 94 do Decreto nº 4074/02; 4) Este sub-módulo deve estar 

sempre atualizado para que possa servir como uma ferramenta de orientação para 

fiscalização em todas as esferas de governo; 5) Toda informação introduzida no módulo 

deve ser informada aos demais órgãos federais envolvidos e ao registrante do produto, 

para verificação e manifestação, na forma de e-mail automaticamente encaminhado pelo 

sistema; e 6) Manter a possibilidade de ambiente local, com as devidas ferramentas de 

atualização do sistema, considerando a possibilidade de aumentar as variáveis de 

pesquisas e as facilidades dos profissionais da área de agronomia, que podem inclusive 

acessar os dados no campo e identificar alvos biológicos através das fotos e identificação 

destes no sistema. 

Forma de alimentação: alimentação automática mediante links com o módulo de 

registro e comando posterior à concessão do registro, de responsabilidade do órgão 

registrante, cabendo ainda ao administrador do órgão comunicar aos demais órgãos 

envolvidos e a empresa que requereu o registro à atualização para verificação das 

informações e manifestações, caso sejam necessárias. 

 

• Sub–Módulo SIA-PARA – SIA Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos 

Descrição: Sub-Módulo que deve disponibilizar os resultados e as atividades do 

Programa de Análise de Resíduos em Agrotóxicos em Alimentos. Além de disponibilizar 

os resultados também deve disponibilizar os formulários de coleta de amostra e de 

encaminhamento para os laboratórios. Os laboratórios por sua vez devem fornecer os 

resultados das análises através de formulários também contidos no sistema. Os dados 

preliminares dos resultados devem ser visíveis somente para a ANVISA, as VISAS e os 

laboratórios envolvidos na produção dos dados. Os resultados das análises inseridos no 

sub-módulo devem ser tratados mensal e anualmente para a geração dos relatórios do 

PARA. 

Aquisição de dados: Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais e Laboratórios que 

fazem parte do programa. 

Recomendação: Os dados devem ser de acesso limitado, conforme indicações da 

coordenação do programa e os relatórios anuais disponibilizados no Sistema, para a 

população em geral. 

Forma de alimentação: Responsáveis pela coleta de amostras das Vigilâncias 

Sanitárias Municipais e Estaduais, indicados pelos laboratórios e responsáveis pelo 

Programa na ANVISA. 
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• Sub–Módulo SIA-SINITOX / NOTIVISA 
Descrição: Este módulo deve abrigar resultados da RENACIAT e do NOTIVISA que 

guardem relação com intoxicação por agrotóxicos. 

Aquisição de dados: Rede Nacional de Centros de Informação Toxicológica (CIAT) e 

Rede de Hospitais Sentinela/NOTIVISA. 

Recomendações: Buscar integração com o NOTIVISA e a RENACIAT, tentando 

estabelecer relacionamento com os ingredientes ativos de agrotóxicos, com as marcas 

comerciais ou com os grupos químicos, quando possível, para que este módulo possa 

subsidiar as ações de reavaliação técnica de agrotóxicos, conforme previsto pela lei e o 

decreto de agrotóxicos (inciso VI do art. 2º, decreto nº 4074/02 : “VI - promover a 

reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins quando surgirem 

indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos 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;)”.  

 

• Sub–Módulo SIA-Comercialização 

Descrição: Este módulo tem por objetivo atender ao disposto no art. 41 do Decreto nº 

4074/02 “As empresas importadoras, exportadoras, produtoras e formuladoras de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, fornecerão aos órgãos federais e estaduais 

competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano, dados referentes às 

quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, 

produzidos, formulados e comercializados de acordo com o modelo de relatório semestral 

do Anexo VII. E, atendendo ainda o previsto no inciso IV do art. 94 que institui o 

SIA: “...facilitar o acolhimento de dados e informações relativas à comercialização de 

agrotóxicos e afins de que trata o art. 41;”. Os dados devem ser tabulados conforme 

planilhas previstas no anexo VII do decreto e com os dados relacionados aos produtos, já 

migrados do SIA – Informações Pós registro que agrupa os produtos de cada registrante, 

disponibilizando os formulários conforme previsto e com a possibilidade de acesso pelo 

registrante, através de senha, para complementação dos resultados.  

Aquisição de dados: SIA - Informação de Produtos, Empresas importadoras, 

exportadoras, produtoras e formuladoras de agrotóxicos. 
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Recomendações: Inserção de filtro nas planilhas alimentadas pelas empresas 

possibilitando captar as informações de produtos não comercializados e que estes filtros, 

sejam retroalimentadores do SIA – Informação de Produtos, de forma que os profissionais 

que indicam os produtos e os usuários destes sejam informados que o produto não está 

sendo comercializado a “x” períodos semestrais. Deve também possibilitar cruzamento de 

dados com o SIA – Geográfico e SIA – IBGE para fornecer relatórios e mapas 

referenciados do consumo de agrotóxicos por região, tipo de cultura mais comum, 

proximidade com áreas de interesse (áreas de proteção ambiental, mananciais de água e 

outras de interesse aos órgãos envolvidos no registro e na fiscalização de agrotóxicos).  

Forma de alimentação: filtros de dados do SIA - Informação de Produtos e empresas 

registrantes. 

 

• Sub–Módulo SIA-Geográfico 
Descrição: Este módulo deve fornecer mapas das áreas agrícolas do país 

Formato: Mapas 

Aquisição de dados: Busca e alimentação oriunda de outros órgãos do governo que 

podem ser o próprio ministério da Agricultura ou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) e no SIA - Comercialização. 

Recomendações: Apresentar os principais mapas relacionados ao consumo de 

agrotóxicos, tipos de alimentos consumidos pela população, tipo de alimentos plantados e 

produção por áreas agrícolas. Um exemplo interessante a ser consultado é o encontrado 

no site do “Pesticide National Synthesis Project”, que apresenta a distribuição de uso de 

aproximadamente 220 ingredientes ativos de agrotóxicos, por quantidade, nos Estados 

Unidos da América, com a limitação de apresentar mapas relativos somente a dois anos, 

1997 e 1992. (Anexo XX) 

 

Forma de alimentação: Vínculos com outros órgãos de governo e SIA – 

Comercialização. 

 

• Sub–Módulo SIA-IBGE 
Descrição: Este módulo pode ser um link com as tabelas do IBGE ou, uma reprodução 

das mesmas com filtros pré estabelecidos pelos administradores do SIA no que diz 

respeito à produção agrícola e consumo de alimentos.  

Formato: Relatórios na forma de tabelas e mapas 

Aquisição de dados: através dos dados disponíveis no IBGE. 
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Recomendações: Deve ser utilizado em conjunto com o SIA-Geográfico e como 

ferramenta para os órgãos de fiscalização. Recomenda-se ainda a possibilidade de 

utilização das ferramentas desenvolvidas pelo SIMSA – Sistema de Monitoreo Sanitario 

para la Agricultura, desenvolvido pelo Governo Chileno e a Universidade Chilena.  

Forma de alimentação: link de busca associado ao IBGE. 

 

• Sub–Módulo SIA - Embalagens 
Descrição: Este módulo deve conter orientações gerais aos usuários de produtos 

relacionadas à devolução de embalagens vazias, a minimização de impactos ambientais e 

a saúde humana, a reciclagem das embalagens e o endereço de postos e centrais de 

recebimento de embalagens vazias, por unidade da federação. Também deve conter 

indicadores de embalagens recicladas 

Formato: documentos em acrobat 

Aquisição de dados: fontes com as empresas ou o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), IBAMA, ANVISA e Agricultura. 

Recomendações: Os atores envolvidos devem ser consultados quanto às 

funcionalidades do módulo. 

Forma de alimentação: administradores do sistema, através de dados recebidos pelo 

inpEV, empresas e dos próprios órgãos de agricultura, saúde e meio ambiente 

 

• Sub–Módulo SIA-Reavaliação Técnica 
Descrição: Este módulo deve fornecer informações sobre produtos a serem 

reavaliados, motivos da reavaliação e instrumentos que determinam à avaliação. Também 

deve fornecer os resultados das reavaliações, acompanhados de notas técnicas para 

conhecimento da sociedade em geral. 

Formato: Dividido por produtos ou grupos químicos e disponibilizados na forma de 

documentos pdf. 

Aquisição de dados: comissão de reavaliação e administrador ou administrador satélite 

do sistema. 

Recomendações: Cuidar para que as decisões da reavaliação sejam incorporadas ao 

módulo de análise do SIA e que as possíveis restrições ou alterações na forma de uso 

dos produtos sejam refletidas nos informes de avaliação toxicológica e ambiental, bem 

como no certificado de registro e rótulos e bulas dos produtos. 

Forma de alimentação: órgão responsável pelo estabelecimento da reavaliação. 
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• Sub–Módulo SIA-Cidadão 
Descrição: Este módulo deve ser ferramenta de retorno da sociedade em geral, na 

forma de questionamentos, denúncias, sugestões, reclamações, elogios e dúvidas mais 

freqüentes, recebidos na forma de e-mail direcionado para os administradores do sistema.  

Aquisição de dados: de todos os usuários do sistema e da sociedade em geral. 

 

• Sub–Módulo SIA-CTA 
Descrição: Este sub-módulo deve conter as memórias das reuniões do Comitê Técnico 

para Assessoramento de Agrotóxicos -CTA, os membros que compõem o CTA, as 

orientações relacionadas a contatos, as pautas das reuniões e as datas previstas para as 

reuniões ordinárias do CTA, bem como as portarias de designação dos componentes do 

CTA.  

Aquisição de dados: Do secretário executivo do CTA. 

Forma de alimentação: Através do administrador do sistema do órgão que preside o 

CTA. 

 

• Sub–Módulo SIA-Ações de Fiscalização e Inspeção 
Descrição: Sub-módulo destinado aos órgãos federais, estaduais e municipais 

envolvidos com a fiscalização de agrotóxicos, podendo ainda ser destinado espaço para 

outros órgãos do governo tais como o Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal 

e outros que desejarem, com vista à divulgação de ações executadas e que tenham por 

objetivo informar a sociedade em geral.  

Aquisição de dados: Dos órgãos responsáveis pela fiscalização. 

Forma de alimentação: Os administradores do sistema devem disponibilizar as 

informações recebidas. 
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4.3 DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA NO MÓDULO 
REGISTRO. 

 
Para uma localização breve dos motivos que levaram a criação do SIA no Decreto nº 

4074/02 é necessário que seja recordado o motivo inicial de sua concepção e a relevância 

para este módulo. A lei de agrotóxicos, Lei nº 7802/89, foi inicialmente regulamentada 

pelo Decreto nº 98.616/90 e durante o período de aplicação do mesmo, ao longo de uma 

década, demonstrou algumas necessidades de alteração. Dentre estas necessidades 

pode-se destacar àquelas motivadas pela tentativa de harmonização das normas e 

critérios de registro de agrotóxicos para comercialização entre os países do Mercosul; as 

motivadas pela necessidade de estabelecimento de critérios de equivalência entre 

produtos já registrados; a racionalização de requisitos técnicos e; as motivadas pelo setor 

industrial que reclamava na demora na concessão do registro. 

De acordo com o Decreto nº 98.816/90, o prazo formal estabelecido para a concessão 

ou não do registro era de 180 dias, passando para 150 dias com a publicação do decreto 

4074/02 (ver figuras 7 e 8).  

A alteração nos prazos ocorre devido à protocolização simultânea nos órgãos, sem a 

análise anterior da eficiência do produto e posterior distribuição do pleito, pelo órgão 

registrante, aos demais órgãos envolvidos.  

Para implementação desta alteração, tornou-se necessária uma transparência maior 

entre os órgãos envolvidos no processo melhorando a eficiência na transferência de 

documentos, considerando que anteriormente ao decreto nº 4074/02, todos os 

documentos relacionados aos três tipos de análise, toxicológica, ambiental e agrícola, 

ficavam sob a responsabilidade do órgão registrante. 

Foi definido que os processos seriam protocolizados diretamente no órgão 

responsável por cada tipo de análise e que o prazo não deveria ser superior a cinco dias 

entre as datas de protocolização, de acordo com o art. 10 do Decreto nº 4074/02, 

evitando assim a protocolização parcial nos órgãos, de acordo com a disponibilidade dos 

estudos pelas empresas. 
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Figura 7: Trâmite e prazos de registro de acordo com o Decreto nº 98.816/90 
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Figura 8: Trâmite e prazos de registro de acordo com o Decreto nº 4.074/02 

Assim, os motivos básicos que levaram a criação do SIA, foram de possibilitar o 

controle das datas de protocolização e também das exigências que podem ser efetuadas 

pela saúde, agricultura e meio ambiente. Cada exigência efetuada paralisa a análise e 

suspende o prazo estabelecido pelo Decreto para concessão ou não do registro. Para o 

eficiente gerenciamento dos recursos humanos nos demais órgãos e o cumprimento dos 

prazos previstos, qualquer paralisação na análise deve ser comunicada imediatamente 

aos demais órgãos para otimização dos prazos e de recursos humanos. 

A necessidade de gerenciamento dos prazos levou a concepção do SIA que 

permitiu aos legisladores a criação de outras possibilidades, conforme previsto no art. 94 

do Decreto nº 4074/02, que institui o SIA. 

 

A questão dos prazos foi esclarecida para que sejam observadas as implicações 

que decorrem nos protocolos do Ministério da Agricultura, na ANVISA e no IBAMA e a 

importância que as mesmas também devem ter na concepção deste módulo. 
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 O Módulo Registro deve ser operado pelos requerentes de registro e os servidores 

federais de agricultura, saúde e meio ambiente que atuem nas áreas de protocolo, análise 

e supervisão técnica, devendo ser cadastrados para o acesso e identificados por senha, 

para que as alterações efetuadas possam ser registradas. 

Os requerentes de registro devem possuir representantes legais cadastrado no 

sistema com senhas de segurança que serão os responsáveis pela alimentação dos 

dados.  

O SIA – Módulo registro dever ser disponível “on line” para as empresas, que 

devem poder trabalhar “of-line”, a exemplo do Imposto de renda, considerando o volume 

de dados a ser inserido no peticionamento eletrônico. Os vínculos que necessitam de 

tabelas constantes nos servidores dos órgãos como, por exemplo, razão social e cadastro 

do representante podem ser resgatados pelo sistema no momento da conexão com a 

rede. Outras tabelas que não sejam muito grandes podem estar disponíveis no próprio 

sistema of-line.  

Os dados alimentados pelos requerentes de registro serão validados pelos 

servidores federais envolvidos com as áreas de protocolo e análise técnica, no momento 

em que a protocolização seja efetuada juntamente com todos os documentos que 

compõem os dossiês e que não podem ser submetidos eletronicamente. 

A figura 9 apresenta as etapas gerais do Módulo Registro: 
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Figura 9: Etapas do Módulo Registro. 
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Transferência de 
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O SIA Módulo Registro, conforme definido na arquitetura geral possui divisões que, 

por especificidade e relacionamentos bem como, pela diferenciação das atividades que 

envolvem cada tipo de análise, pode ser sub-dividido em tipos de pleito. No módulo 

registro o requerente deve optar por um tipo de pleito previsto pelo sistema e de acordo 

com as normas que disciplinam o registro de agrotóxicos. Os tipos de pleito repetem 

alguns requisitos conforme previsto nas normas. 

 

Os tipos de pleitos são divididos em: 
RET – sub-módulo já desenvolvido e descrito anteriormente no item 6.2.2, 

dividindo-se em fase I, fase II e fase III, conforme previsto na Instrução Normativa 

Conjunta Nº 25, de 14 de setembro de 2005. Para cada uma das fases existem diferenças 

na complexidade das informação e dados que devem ser apresentados. No sub-módulo já 

desenvolvido deve-se prever os resultados das pesquisas através de relatórios. 

 

Componentes – Não existem divisões necessárias pelo tipo de produto. 

 

Produto Técnico (PT) – Podem ser classificados e codificados de acordo com os 

requisitos e especificidades de registro.  

 
Tabela 2: Tipos de pleito e codificação para registro de produtos técnicos. 

Codificação Produto Técnico - PT 

PT-N Produto Técnico Novo 

PT-R Produto Técnico Registrado por outras empresas. Com dados. 

PT-C Produto Técnico Clone 

PT-E Produto Técnico Equivalente 

PM Pré-mistura 

Domi-PT Produto Técnico Domissanitário 

REX-PT Produto Técnico para Exportação 

PM-PT Produto Técnico de Preservante de Madeira 

NA-PT Produto Técnico de uso não agrícola 

 

Produto Formulado (PF) – Podem ser classificados e codificados de acordo com 

os requisitos e especificidades de registro. 
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Quadro 3: Tipos de pleito e codificação para registro de produtos formulados. 

Codificação Produto Formulado - PF 

PF-N PF-N – Produto formulado com base em PT novo 

PF-1 Produto formulado com alteração de monografia (inclusão de 

novas culturas, etc) 

PF-2 Produto formulado sem alteração de monografia 

PF-3 Produto formulado com PT em trâmite  

PF-E Produto formulado com base em PTE 

PF-C Produto formulado Clone 

PF-EA Produto formulado espalhante adesivo 

PF-A Produto formulado aquático 

Domi-PF Produto formulado Domissanitário 

PM-PF Produto Formulado Preservante de Madeira 

FSM-PF Feromônio, Semioquímico e microbiológico 

NA-PF Produto Formulado não Agrícola 

REX-PF Produto formulado para exportação 

 

Retificação de Pleito (RP): A qualquer tempo, antes da conclusão da análise por 

qualquer um dos órgãos, o requerente do registro deve ter a possibilidade de efetuar 

solicitação de alteração das informações previamente prestadas e para tanto, o 

representante legal da empresa deve selecionar o processo no sistema e proceder a 

solicitação “on line”, mediante formulário para identificação e justificativa da retificação 

solicitada.  

A retificação do pleito deve ser informada através do sistema aos técnicos 

responsável pelo processo para análise da mesma. Caso o processo esteja aguardando 

verificação documental ou análise, a alteração solicitada dever ficar registrada para 

posterior análise.  

Os pleitos de retificação que demandarem protocolização de documentos somente 

serão analisados após o recebimento do documento.  

 
Alteração Técnica (AT) - Pode ser classificada e codificada de acordo com o tipo 

de alteração e a competência para análise prevista no art. 22 do decreto nº 4.074/02.  
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Quadro 4: Tipos de pleito e codificação para alteração técnica.  

Alteração Técnica - AT 

Órgão Registrante (§ 1º art. 22) ANVISA, MAPA e IBAMA (inciso I, § 2º art. 22) 

AT-MC  Marca Comercial AT-

Comp 

componentes 

AT-RS Razão Social AT-PP processo produtivo 

AT-TT Transferência de Titularidade AT-FA fabricante 

AT-1 Inclusão e exclusão de alvos 

biológicos 

AT-FO formulador 

AT-2 redução de doses AT-4 estabelecimento de doses superiores 

às registradas 

AT-3 exclusão de culturas AT-6 aumento da freqüência de aplicação 

  AT-Inc inclusão de cultura 

  AT-ME de modalidade de emprego 

  AT-MT indicação de mistura em tanque 

  AT-7 redução de intervalo de segurança 

 

Todos estes tipos de pleito podem estar amparados pela previsão do artigo 12 do 

Decreto nº 4074/02, que estabelece prioridade de registro para os produtos de baixa 

toxicidade e periculosidade e no art. 12-A, que estabelece fila própria para os produtos 

técnicos equivalentes e produtos formulados com base em produtos técnicos 

equivalentes. Assim, o requerente deve informar no pleito que o produto se enquadra 

nestas categorias e o técnico que efetuar a verificação documental ou “check-list” deve 

validar a informação para que o sistema automaticamente desloque os pleitos 

adequadamente na fila de análise. 

 

Peticionamento Eletrônico: 
O agente regulado deve preencher os formulários de peticionamento, conforme o 

apêndice C, submeter à transação eletrônica e efetuar os pagamentos das taxas de 

vigilância sanitária e ambiental. O próprio peticionamento eletrônico deve estabelecer as 

comunicações com os sites da ANVISA e do IBAMA, conforme figura 4, de modo a gerar 

os formulários para pagamentos das taxas. A gerência geral de tecnologia e informação 

da ANVISA já desenvolveu ferramentas para o procedimento, não tendo sido ainda 

implementada pois demanda treinamento de servidores e ajustes nos demais órgãos. 
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O peticionamento eletrônico deve ser preenchido no sistema local do usuário, sem 

a necessidade de conexão com a rede em período integral, pois a tarefa demanda muito 

tempo. Após o preenchimento dos formulários, ou durante o preenchimento a conexão 

pode ser estabelecida para validação dos dados. 

Após a conclusão o agente regulado deve imprimir o peticionamento para 

protocolização. 

 
Protocolização: 

De posse do peticionamento eletrônico impresso e acompanhado dos dossiês 

toxicológicos, ambientais e agronômicos e das respectivas taxas pagas o requerente de 

registro deve protocolizar os documentos nos órgãos federais responsáveis pela análise, 

de acordo com as competências. 

No ato do protocolo o atendente deve acessar o SIA para nesse momento validar o 

peticionamento eletrônico, transferindo os dados armazenados em servidor temporário 

para que a memória do sistema somente seja utilizada quando o requerente estiver apto à 

protocolização. Os atendentes dos protocolos da ANVISA, Agricultura e IBAMA devem 

cadastrar no sistema as posições relacionadas à data de protocolização, o número do 

expediente e/ou o número do processo e validar a data de protocolização para que não 

seja superior a cinco dias. Os servidores dos protocolos que efetuam os cadastros devem 

ser identificados pelo sistema. 

No protocolo pode ser aberta exceção para que o sistema aceite protocolização 

com prazo superior a cinco dias úteis, previsto no art. 10 do decreto nº 4074/02, devendo 

para tanto ser autorizado pelo servidor que supervisiona o protocolo e com abertura de 

campo para justificativa, que pode ser, por exemplo, sistema fora do ar na data limite ou, 

unidade fechada para atendimento ao publico na data limite. 

Feita a protocolização, os prazos para conclusão do processo passam a ser 

contados em cada órgão, de acordo com os respectivas datas de protocolização. 

O órgão registrante deve encaminhar, através de vínculo do sistema com o diário 

oficial da união, extrato do pleito para publicação, de acordo com o previsto no Decreto nº 

4074/02 e extraídos dos campos do requerimento, conforme previsto no apêndice C, 

devendo constar: nome do requerente, marca comercial do produto, nome químico e 

comum do ingrediente ativo, nome científico, no caso de agente biológico, motivo da 

solicitação e indicação de uso pretendido. 
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O sistema deve estar programado para alertar os usuários que executarão a 

verificação documental ou “check-list” com relação à “chegada” de novos processos e, da 

mesma forma os coordenadores gerais dos processos também devem ser informados 

para o início da contagem de tempo. 

A contagem dos prazos deve ser efetuada de acordo com as regras previstas no 

art. 15 do Decreto nº 4074/02 e conforme representado na figura 10. 
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Figura 10: Regras para contagem de prazos.  
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Onde: n = nº de dias decorridos desde a 
exigência até a concessão da dilatação 
do prazo; e 

x = n º de dias concedidos

Repete os mesmos critérios da contagem acima para a análise, onde teremos como resultantes: 
D = (B ou C)+ 30dias + 30 dias ou E = (B ou C) + (n + x) dias + 30 dias. 

Indeferimento caso os prazos não sejam cumpridos. 
Obs 1) O sistema deve alertar supervisores e técnicos responsáveis pelo check-list e análise da aproximação das  datas. 
Obs 2) Qualquer aceitação de prazo distinta dos previstos, devem ser justificada em campo aprpriado pelos supervisores 

ou técnicos responsáveis, respectivamente identificados pelo sistema, de acordo com sua senha.

 

Emissão do certificado 
de registro 

“Reinicia a contagem de prazo” 
Prazo final = A ou B ou C ou D ou E + 30dias 

Sistema avisa o técnico quando 
atingir B ou C para: 

Indeferimento caso a empresa 
não cumpra a exigência no 
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Verificação documental ou “check-list”: 
Os técnicos responsáveis pela verificação documental dos processos 

protocolizados devem verificar se todos os documentos mencionados no peticionamento 

eletrônico e os dados relacionados nas normas que disciplinam os requisitos do tipo de 

pleito estão anexados.  

No momento da verificação documental o responsável deve verificar se o pleito 

identificado está de acordo com o previsto, se foi solicitado prioridade de análise ou fila 

própria, de acordo com os artigos 12 e 12-A do decreto nº 4074/02 e, se a mesma for 

procedente, autorizar o trâmite em fila própria ou, priorizar a análise. No caso de 

autorização de priorização de registro pelo CTA – Comitê Técnico de Assessoramento 

para Agrotóxicos, está deve constar nas atas disponíveis no SIA-CTA e, a prioridade deve 

ser autorizada pelo responsável da verificação documental do órgão que exerce a 

coordenação do CTA naquele exercício. 

Caso a verificação documental relacione falta de documentos fundamentais para 

avaliação do pleito deve proceder ao indeferimento do processo. Nos casos em que for 

constatada a falta de documentos por provável engano, o responsável deve emitir 

exigência que suspende a contagem dos prazos como demonstrado na fig. 7. 

Finalizada a verificação documental o processo é incluído na fila para análise. Na 

medida em que os técnicos da área de análise estejam aptos à análise, o supervisor do 

processo deve ser alertado pelo sistema, de acordo com o previsto na parte de estatística 

do sistema. 

 
Análise:  

O técnico responsável pela análise recebe os dados estabelecidos no formulário de 

peticionamento eletrônico e preenchidos pelo requerente do pleito. Esta etapa anterior, de 

responsabilidade do requerente de registro, otimiza os recursos da análise técnica, 

minimizando o tempo de digitação e, com o direcionamento dos formulários, torna-se 

menos provável a protocolização de documentos incompletos ou mesmo a omissão 

destes pelo requerente do registro.  

Cabe ao analista a validação dos documentos, solicitação de complementação ou 

de novos dados e a classificação toxicológica que pode ser pré-definida pelo sistema de 

acordo com os critérios constantes no Anexo B e alterada de acordo com justificativa 

técnica em campo aberto. 

Após a validação final da análise o técnico informa ao sistema que o mesmo deve 

selecionar os dados previamente identificados nos formulários para finalização da análise 
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e preparação dos documentos finais que podem ser: – informe de avaliação toxicológica 

ou ambiental, modelo de ficha de emergência, ofício de encaminhamento para empresa e 

para o órgão registrante, no caso de produtos técnicos e; - Informe de avaliação 

toxicológica ou ambiental, modelo de rótulo e bula, ofício de encaminhamento para 

empresa e para o órgão registrante, no caso de produtos formulados. 

Com todos os encaminhamentos finalizados o técnico analista encaminha para 

consideração técnica do seu supervisor que após manifestação encaminha os 

documentos para o órgão registrante e a empresa. 

 

Encaminhamentos:  
Todas as comunicações necessárias entre os órgãos registrantes e as empresas 

requerentes do registro devem ser efetuadas pelo sistema, através de e-mail, mediante 

assinatura eletrônica. Os documentos que demandam assinaturas podem ser 

encaminhados por correio ou, anexados aos e-mails, de forma digitalizada, até que ocorra 

disciplinamento desta matéria pelo governo federal. 

Os tipos de encaminhamento são: ofício de exigência de verificação documental e 

de análise, ofício de encaminhamento de informe de avaliação toxicológica e ambiental, 

certificado de registro e encaminhamento para publicação no Diário Oficial da União. 

 

Finalização do processo: 
O órgão registrante, após recebimento das conclusões das análises toxicológica e 

ambiental, dispõe ainda de 30 dias para emissão do resultado do pleito que deve ficar 

disponível na rede e encaminhado para publicação de seu extrato no Diário Oficial da 

União, de acordo com dados pré-estabelecidos no Decreto nº 4.074/02: nome do 

requerente ou titular, marca comercial do produto, resultado do pedido e se indeferido, o 

motivo, fabricante(s) e formulador(es), nome químico e comum do ingrediente ativo, nome 

científico, no caso de agente biológico, indicação de uso aprovada, classificação 

toxicológica e classificação do potencial de periculosidade. 

 

Relatórios de processos: 
Os relatórios devem se configurar em importante ferramenta gerencial para os 

órgãos envolvidos no processo e imprimir transparência entre os mesmos e para com os 

interessados na tramitação dos pleitos.  

Atualmente os órgãos de governo agendam reuniões a cada 45 dias com as 

empresas interessadas no trâmite de processos. Estas reuniões absorvem muitos 
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técnicos para o levantamento e encaminhamento posterior dos assuntos da pauta, além 

de três dias para o atendimento presencial dos representantes legais das empresas. 

Ressalta-se que a maior demanda está relacionada com a posição do processo na fila de 

análise ou a previsão de conclusão do mesmo. Assim, o sistema deve ser capaz de 

selecionar os dados indicados e gerar relatórios para que seja efetivada a transparência 

necessária entre os órgãos envolvidos na análise para a otimização dos recursos.  

As consultas disponíveis para os relatórios terão que disponibilizar no mínimo os 

parâmetros autorizados e listados na figura 8. As consultas poderão agregar todos os 

parâmetros ou os parâmetros selecionados, podendo ainda, selecionar mais de um item 

para cada parâmetro. 

Ressaltamos os itens de alguns parâmetros que são necessários, considerando 

que os demais são auto-explicativos. 

 

Quadro 5 – Parâmetros mínimos do relatório. 

RELATÓRIOS 

01 Empresa ANVISA IBAMA MAPA 

02 Não disponível Registrante Registrante Registrante 

03 Nº de processo 
ou expediente 

Nº de processo 
ou expediente 

Nº de processo 
ou expediente 

Nº de processo 
ou expediente 

04 Data de protocolização Data de protocolização Data de protocolização Data de protocolização 
05 Tipo de pleito Tipo de pleito Tipo de pleito Tipo de pleito 
06 Marca Comercial Marca Comercial Marca Comercial Marca Comercial 
07 Ingrediente ativo Ingrediente ativo Ingrediente ativo Ingrediente ativo 
08 Código da Monografia Código da Monografia Código da Monografia Código da Monografia 
09 Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante 
10 Formulador Formulador Formulador Formulador 
11 Posição na fila Posição na fila Posição na fila Posição na fila 
12 Situação Situação Situação Situação 
13 Data início “check-list” Data início “check-list” Data início “check-list” Data início “check-list” 

14 Exigência “check-list” 
Data nº ofício 

Exigência “check-list” 
Data nº ofício 

Exigência “check-list” 
Data nº ofício 

Exigência “check-list” 
Data nº ofício 

15 Data Vencimento E-CL 
 

Data Vencimento E-CL 
 

Data Vencimento E-CL 
 

Data Vencimento E-CL 
 

16 Data Cumprimento E-
CL 

Data Cumprimento E-
CL 

Data Cumprimento E-
CL 

Data Cumprimento E-
CL 

17 Data Finalização CL Data Finalização CL Data Finalização CL Data Finalização CL 
18 Não disponível Localização Localização Localização 
19 Data início análise Data início análise Data início análise Data início análise 
20 Não disponível Técnico Técnico Técnico 

21 Exigência Análise E-AN 
Data nº ofício 

Exigência Análise E-AN 
Data nº ofício 

Exigência Análise E-AN 
Data nº ofício 

Exigência Análise E-AN 
Data nº ofício 
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22 Data Vencimento E-AN 
 

Data Vencimento E-AN 
 

Data Vencimento E-AN 
 

Data Vencimento E-AN 
 

23 Data Cumprimento E-
AN 

Data Cumprimento E-
AN 

Data Cumprimento E-
AN 

Data Cumprimento E-
AN 

24 Conclusão 
Data nº ofício 

Conclusão 
Data nº ofício 

Conclusão 
Data nº ofício 

Conclusão 
Data nº ofício 

25 Número Registro Número Registro Número Registro Número Registro 

26 Classificação 
Toxicológica 

Classificação 
Toxicológica 

Classificação 
Toxicológica 

Classificação 
Toxicológica 

27 Classificação Ambiental Classificação Ambiental Classificação Ambiental Classificação Ambiental 

 

Breve explicação para os parâmetros: 

1- Empresa – só pode ver os seus processos, deve ser feito filtro dos dados de 

outras empresas ao acessar o sistema com o status que a senha confere ao 

usuário.  

2- Registrante – disponível somente para ANVISA, MAPA e IBAMA, que 

devem acessar o conjunto de todos os processos para gerenciamento de 

suas atividade e dimensionamento das filas. 

3- Nº de processo, expediente ou de reconhecimento de correio – números 

fornecidos pelos protocolos dos três órgãos ou pelo correio, devendo ser 

estabelecida hierarquia para que todas as complementações de documentos 

protocolizadas permaneçam relacionadas ao número do processo. Os 

números de expediente relacionados a complementações de documento 

devem estar vinculados ao órgão que demandou e ser visível para todos os 

órgãos e a empresa. Nº de expediente de documentação inicial  

transformado em nº de processo (ANVISA, MAPA ou IBAMA)  Nº de 

Expediente de retificação de pleito (ANVISA, MAPA ou IBAMA)  Nº de 

expediente de cumprimento de exigências (ANVISA, MAPA ou IBAMA). 

4- Data de protocolização possui vínculos importantes que devem ser 

estabelecidos com a contagem dos prazos para concessão do registro (ver 

figura 7) e da posição na fila (11). 

5- Tipo de pleito – ver as descrições e os códigos apresentados na pág 45. 

6- Marca comercial relacionada ao pleito 

7- Ingrediente ativo relacionado ao pleito - limitar em três ingredientes ativos 

para cada marca comercial. 

8- Código da monografia – publicada pela ANVISA. Quando não possuir 

código, trata-se de produto novo e, deve ser inscrito como ZZZ até a 

publicação definitiva da monografia. 
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9- Fabricantes vinculados ao pleito, somente aqueles que apresentaram 

relatórios da análise de 5 bateladas. 

10- Formulador 

11- Posição na fila – deve estabelecer relação com o nº total de processos no 

órgão, mantendo filas isoladas para produtos equivalentes e com prioridade 

de análise, conforme estabelecido no item verificação documental ou 

“check-list”. Deve ainda para os demais tipos de pleito apresentar duas 

posições na fila, uma relacionada ao total de produtos e outra relacionada 

ao tipo específico de pleito. Exemplo: 1152 processos tramitando 22º 

processo do tipo de pleito PT-N (Produto Técnico Novo) para análise. Deve 

ainda fornecer um campo em que conste a posição na fila de acordo com a 

situação do processo (ver item 12). 

12- Situação – ferramenta gerencial importante que deve informar aos gestores 

a demanda de atividades da área e informar ao setor regulado o que está 

ocorrendo com o seu pleito. O andamento dos pleitos nos órgãos pode ser 

identificado e codificado para otimização dos relatórios. 

Quadro 6: Codificação das situações de andamento do pleito. 

F-CL   fila de verificação documental ou “check-list”;  

E-CL   exigência de verificação documental ou “check-list”; 

F-AN   fila de análise; 

AN  análise 

E-AN   exigência de análise 

E-REF   exigência PT referência 

DEF  deferido 

IND  indeferido CONC Concluído 

ARQ  arquivado 

REAV   Reavaliação 

13- Data início do “check-list” ou verificação documental –ferramenta para 

contagem de prazo. Informado pelo técnico de “check-list”. 

14- Exigência “check-list” - Data nº ofício - ferramenta para contagem de prazo. 

Informado pelo técnico de “check-list”. 

15- Data Vencimento E-CL - ferramenta para contagem de prazo e deve 

apresentar sinalizador para arquivamento do processo em caso de não 

atendimento. Informado pelo técnico de “check-list”. 
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16- Data Cumprimento E-CL - ferramenta para contagem de prazo. Informado 

pelo técnico de “check-list”.. 

17- Data de finalização CL - ferramenta para contagem de prazo. Informado pelo 

técnico de “check-list”. 

18- Localização - disponível somente para os órgãos governamentais. Deve 

informar onde se encontra o processo no arquivo. Na ANVISA, os processos 

aguardando análise encontram-se codificados para fácil localização, 

informando o número da caixa (ex: CX 120) que deve ser informado ao 

sistema pelo técnico de “check-list” ou, no arquivo central (UNDOC), que 

deve ser informado pelo técnico analista. 

19- Data início análise – ferramenta para contagem de prazo. Informado pelo 

técnico de análise. 

20- Técnico – disponível somente para gerenciamento no órgão ao qual o 

técnico está lotado. Importante ferramenta para indicar aos supervisores os 

técnicos que podem receber mais processos para análise ou, para controle 

de produtividade (incluir também em estatística) 

21- Exigência Análise (E-AN) - Data nº ofício - ferramenta para contagem de 

prazo. Informado pelo técnico de análise. 

22- Data Vencimento E-NA - ferramenta para contagem de prazo e deve 

apresentar sinalizador para arquivamento do processo em caso de não 

atendimento. Informado pelo técnico de análise. 

23- Data Cumprimento E-NA - ferramenta para contagem de prazo. Informado 

pelo técnico de análise. 

24- Conclusão (CONC)- Data nº ofício – ferramenta para contagem de prazo. 

Informado pelo supervisor técnico no momento de encaminhamento do 

pleito. 

25- Número Registro – aplicável nos casos em que o tipo de pleito é Alteração 

Técnica. 

26- Classificação Toxicológica - nos casos em que o processo for concluído e 

deferido.  

27- Classificação Ambiental – nos casos em que o processo for concluído e 

deferido. 
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Indicadores:  
No campo de estatística do SIA módulo registro, deve ser possível resgatar 

informações de ordem gerencial e de análise. 

Os dados relacionados à análise que devem ser resgatados são as classificações 

parciais e os resultados dos estudos toxicológicos e ambientais de produtos concluídos 

que não estão disponíveis no SIA – informação de produtos (Módulo Pós Registro).  

• Deve apresentar a classificação toxicológica final dos produtos e as 

classificações parciais, relacionadas aos parâmetros individuais, ou seja, dose 

letal oral - DL50 Oral, dose letal dérmica - DL50 dérmica (mg/kg), concentração 

letal inalatória - CL50 (mg/L), irritação ocular e irritação dérmica. 

• Deve apresentar os valores relacionados ao NOEL (“no observed efect level) ou 

NOAEL (loewst observed efect level) em mg/kg/dia relacionados aos estudos 

subcrônicos e crônicos para os produtos técnicos. 

Estes resultados parciais são ferramentas importantes para os técnicos analistas 

poderem efetuar comparação entre produtos e, quando pertinente, aplicar o disposto no 

art. 20 do Decreto nº 4074/02 que estabelece: “O registro de novo produto agrotóxico, 

seus componentes e afins somente será 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.” 

Além de ferramentas para a análise técnica, ainda são informações que devem ser 

resgatadas com facilidade para repasse de informações em caso de intoxicações e 

acidentes ambientais. 

No que diz respeito às ferramentas gerenciais o sistema deve encaminhar alertas 

relacionados à: 

Contadores de tempo  

• Tempo desde a protocolização (data de protocolo + 120 dias ou 150 dias, no 

caso do órgão registrante), 

•  tempo em análise no “check-list”,  

• tempo em análise técnica,  

• tempo que falta ou excedeu o prazo regulamentar para análise, 

• Prazo final para cumprimento das exigências – alertar o técnico responsável 

e o supervisor, 
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• Indicar os produtos que devem ser arquivados por descumprimento de 

prazos das exigências. 

Fila 

• Nº de processos aguardando análise 

• Nº de processos em análise (total e por tipo de processo) 

• Nº processos concluídos (relatórios anuais com data), separados por 

situação e classificação. 

• Nº de processos em análise em cada órgão 

• Nº de processos em análise com cada técnico (alertar quando mais que 5) 

• Indicar tempo de análise com cada técnico 

• Alertar supervisores de área sobre os processos encaminhados pelo 

protocolo 

• Alertar a disponibilidade dos técnicos para verificação documental e análise. 
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5. APRECIAÇÃO CRÍTICA 
 

Os agrotóxicos são produtos que necessitam controle considerando os aspectos 

relacionados à saúde, ao meio ambiente e aos insumos para a produção agrícola do país. 

O Brasil possui ferramentas de regulação bastante alinhadas com os países que exercem 

mais controle, todavia, se o processo que envolve o registro e a fiscalização não for 

transparente a todos os setores envolvidos, a regulação e as ferramentas serão sempre 

insuficientes. Outra importante demanda do setor de produção de agrotóxicos são os 

prazos para a obtenção dos registros de agrotóxicos. Todos estes motivos são 

provocações para que o trabalho de análise e divulgação de informação seja efetuado 

com a maior qualidade possível e no menor intervalo de tempo necessário. 

O registro de agrotóxicos trata-se de matéria complexa, pois as áreas de saúde, 

agricultura e meio ambiente cada qual com competências distintas, têm poder decisório 

individual na concessão ou não do registro e, portanto, é admissível que existam 

divergências de opiniões considerando as finalidades relacionadas à atribuição de cada 

órgão. Dá mesma forma, existem disponibilidades de servidores e procedimentos 

administrativos distintos entre os órgãos. Todas as considerações anteriores são 

importantes para entender porque, o Sistema de Informação de Agrotóxicos não foi 

implementado integralmente até o momento. 

Não obstante as dificuldades a relevância do sistema é grande, motivo pelo qual, o 

Sistema de Informação de Agrotóxicos foi ressaltado pelo governo federal recentemente, 

por ocasião da publicação do Decreto nº 5.981 de 06 de dezembro de 2006, como 

vantagem para integração dos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização de 

agrotóxicos, com vistas a agilizar a análise e torná-la mais transparente. 

O estudo apresentado neste trabalho trata-se de uma proposta para 

implementação do SIA, considerando as necessidades imediatas dos órgãos, ou seja, os 

sub-módulos de análise. Apresenta também uma visão geral do SIA para não perder a 

visão do conjunto e evitar que o sistema seja construído em blocos que não possam 

estabelecer posteriormente as relações necessárias. A proposta deve servir como 

instrumento para análise dos gestores e implementação técnica em uma escala de tempo 

programável. 
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6. RECOMENDAÇÕES 
 

Recomendamos que o projeto deve ser desenvolvido em etapas, priorizando o sub-

módulo registro para atender as necessidades de otimização dos recursos do governo 

federal. Também é importante que seja efetuado um mapeamento e, se necessário, 

redesenho das atividades e fluxos dos órgãos de saúde, agricultura e meio ambiente para 

possibilitar a uniformidade que o sistema exige e a validação da estrutura do sistema 

proposta. 

Os outros módulos devem ser elaborados de acordo com as prioridades 

estabelecidas pelos órgãos envolvidos. 

O Coordenador geral de desenvolvimento do sistema deve harmonizar os 

requisitos de todos os órgãos e adotar as medidas necessárias para assegurar que os 

requisitos técnicos sejam adequadamente interpretados e executados no 

desenvolvimento do sistema. 

Considerando as atividades das áreas de informação dos órgãos de agricultura, 

saúde e meio ambiente e o número reduzido de servidores, indica-se ainda a necessidade 

de contratação de empresa para desenvolvimento do sistema. Para o sucesso da 

atividade os órgãos devem disponibilizar acompanhamento da atividade por servidores 

das áreas técnicas e de tecnologia de informação. O contrato de serviço deve prever 

cláusulas de prazos de entrega e penalidades no caso de descumprimento dos mesmos. 

Estas recomendações têm por objetivo a pactuação de responsabilidades entre os atores 

envolvidos na concepção do sistema, para que não ocorram atrazos e alterações nos 

critérios e prazos acordados. 

 

Apresentamos ainda algumas recomendações pontuais para a concepção do 

sistema e acompanhamento executivo do projeto. 

1. Que os sub-módulos SIA-RET e SIA-SIC, desenvolvidos isoladamente pelo 

IBAMA e pela ANVISA, sejam avaliados para possibilidade de adaptação e 

utilização pelos demais órgãos, considerando as facilidades que os mesmos 

conferem ao setor regulado e ao governo para a agilização da avaliação e 

conclusão de processos bem como para o gerenciamento e 

acompanhamento das atividades seja pelos gestores do governo ou pelos 

interessados no registro. 

2. Que seja disponibilizada a possibilidade do agente regulado trabalhar nos 

peticionamentos eletrônicos em sistema local, evitando desta forma 
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congestionamentos de rede, demora no preenchimento dos dados e 

possíveis perdas de dados já inseridos. 

3. Que os tempos de preenchimento de formulários para o agente regulado 

sejam otimizados sem perda de qualidade na entrada de dados. 

4. Que o sub-módulo SIA-Informação de Produtos seja adaptado entre as 

versões existentes na ANVISA, SIA pós registro e no Ministério da 

Agricultura, Agrofit, considerando ainda os vínculos que devem ser 

estabelecidos com o módulo registro. 

5. Que as ferramentas desenvolvidas pela Gerência Geral de Tecnologia e 

Informação da ANVISA para interligação dos protocolos da ANVISA, do 

Ministério da Agricultura e do IBAMA sejam implementadas. 

6. Que seja avaliada a possibilidade jurídica da submissão de todos os dossiês 

em formato eletrônico, evitando a necessidade de arquivamento de 

documentos na forma de papel. 

7. Que os servidores dos órgãos e os representantes legais das empresas 

sejam capacitados e sensibilizados para utilização do sistema. 

8. Que todas as sugestões apresentadas neste trabalho sejam discutidas em 

conjunto por representantes da saúde, meio ambiente e agricultura. 

9. Que seja formada uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento do 

módulo de análise com representantes das áreas técnicas de análise e de 

desenvolvimento de sistemas dos órgãos envolvidos (ANVISA, IBAMA e 

MAPA), todos sob a coordenação de um responsável geral pelo sistema que 

tenha autonomia para trabalhar com os três órgãos (ver Quadro 7) 

10. Que seja estabelecido cronograma de elaboração para todo sistema. 

11. Que seja formada equipe de capacitação para utilização do sistema pelos 

servidores federais e para o setor regulado. 

12.  Que seja formada equipe de divulgação do SIA para as esferas estaduais e 

municipais, além de outros órgãos do governo federal que possuam alguma 

interface com o sistema e indicados na descrição dos sub-módulos do 

sistema. 
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Quadro 7- Sugestão de equipe para desenvolvimento do SIA. 

Coordenador Geral Técnico e Administrativo 

ANVISA MAPA IBAMA 

administrador SIA-ANVISA administrador SIA-MAPA administrador SIA-IBAMA 

técnico em análise toxicológica técnico em análise agronômica técnico em análise ambiental 

analista de sistema analista de sistema analista de sistema 

administrador de dados administrador de dados administrador de dados 

Equipe contratada para desenvolvimento do sistema 

Equipe de capacitação para utilização do sistema 

Equipe de divulgação 
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APÊNDICE A - Telas de Navegabilidade do Peticionamento Eletrônico de 

Componentes no SIC – Sistema de Informação de 
Componentes 

 
 
 

1 – Acesso do sistema pelo representante legal da empresa. O representante dever 
ser cadastrado previamente, com documentação formal estabelecida e 
protocolizada na ANVISA. 
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2 – O representante legal da empresa, em alguns casos representa mais de uma 
empresa assim, deve ser feita opção entre as empresas que representa. 

 
 
 
 
 
3 – Alerta para verificação do enquadramento de porte financeiro da empresa, 
considerando que as taxas são cobradas de acordo com o porte da empresa e ao 
final do peticionamento, será gerada a taxa de fiscalização da vigilância sanitária. 
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4 – O agente regulado possui as opções listadas de comunicação, neste caso a 
opção será de petição eletrônica.  

 
 
 
 



Página 65 de 159 65

 
5 – Campo de escolha para a área da ANVISA à que se destina o peticionamento 
eletrônico.  
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5 – Pesquisa o assunto ao qual possui interesse 

 
 
 
 
6 – Direciona automaticamente para a área da ANVISA, responsável pela avaliação 
para registro de componente com o código 5015, que relaciona ao valor da taxa de 
fiscalização da vigilância sanitária:  
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7 – Informa número de transação eletrônica que permanece armazenada 
temporariamente no sistema, para alterações e complementações, até que a mesma 
seja protocolizada na ANVISA. 

 
 
 
 
8 – Campo que informa a relação de documentos que devem instruir o processo e 
que são de protocolização obrigatória. 
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9 – Dados do requerente do registro, regatados do banco de dados da ANVISA, para 
validação: 
Estes dados somente podem ser alterados pelos representantes autorizados pela 
empresa (de acordo com a senha) 
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10 – Dados do representante legal, regatados do banco de dados da ANVISA, para 
validação: 
Estes dados somente podem ser alterados pelos representantes. 
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11 –Inicio do cadastro dos componentes que farão parte do pleito, de acordo com o 
decreto 4074/02, podem ser vários. 
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12– Identificação dos componentes. 
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13 - Passos para inclusão de um componente já cadastrado no sistema (XILENO): 
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14 - Passos para inclusão de um componente sem cadastrado no sistema (XILENO 
123):  
Estes passos foram desenvolvidos para evitar que a empresa entre com dados 
errados no que diz respeito a nomenclatura e grupos químicos. 
Substâncias novas são submetidas a uma pré análise, antes da finalização do 
pleito, para evitar a geração de dados incorretos no banco de dados. 
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15 – Nas telas a seguir, são apresentados todos os testes requisitados para 
avaliação. Os campos não são obrigatórios pois existe flexibilidade na 
apresentação de todos estudos, considerando que os componentes não são 
utilizados em campo isoladamente e, serão avaliados juntamente com os produtos 
formulados.  
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16 – Características físico-químicas 
 

 

 
 
Campos importantes para relações que devem ser observadas: 
01 – Estado físico (classificação toxicológica); indicações de rótulo e bula 
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17 - Dose Letal Oral - DL50 Oral (mg/kg) – campo 10 
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18 - Dose Letal Dérmica - DL50 (mg/kg) – campo 9 
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19 - Concentração Letal Inalatória - CL50 (mg/L) – Campo 7 
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20 - Irritação Ocular – Campo 11 e 12 
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21 - Irritação Dérmica – Campo 10 
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22 - Sensibilidade Dérmica 
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23 - Toxicidade Dérmica 21/28 Dias 
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24 - Mutação Cromossômica 
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25 – Mutação Gênica 
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26 - Outros Estudos de Mutagenicidade 
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27 - Metabolismo 
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Toxicidade Sub-crônica 
 
28 - Toxicidade Sub-crônica em Roedores 
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29 - Toxicidade Sub-crônica em Não-Roedores 
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30 - Toxicidade a longo prazo 
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31 - Carcinogenicidade 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 100 de 159 100

32 - Teratogenicidade 
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33 - Reprodução e Prole 
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34 - Neurotoxicidade 
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35 - Efeitos Hormonais 
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36 – Passos de finalização do peticionamento: 
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37 – Geração da guia para pagamento da taxa de fiscalização sanitária de acordo 
com o porte financeiro da empresa. 
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38 – Informações sobre a forma de protocolização dos documentos. 
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APÊNDICE B - Telas de Navegabilidade da Análise de Componentes no 
SIC – Sistema de Informação de Componentes 

 
 
 

MÓDULO DATAVISA – PRÉ-CADASTRO SUBSTÂNCIA 
 
 

Esta tela é referente a resposta técnica relacionada a nome e grupo químico de 

componentes ainda não cadastrados no sistema. É anterior a finalização do 

peticionamento eletrônico, evitando a geração de informações incorretas no banco de 

dados de substâncias da ANVISA. 

Durante a petição eletrônica, se o representante legal não encontra a substância 

no banco de dados, ele submete as informações para avaliação e a área técnica é 

informada por e-mail, devendo então analisar o pedido para que o representante possa 

finalizar a petição eletrônica. 

O técnico responsável pela análise deve se cadastrar para conhecimento de quem efetua 

as alterações e encaminha observações. 

 

1 – Cadastramento do técnico analista 
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2 – Cadastro efetuado 
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MÓDULO DATAVISA – ANÁLISE COMPONENTE 

 
1 – Cadastramento do técnico analista 
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2 – Busca por processos que foram encaminhados para análise: 
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3 – visualização dos números de processos para análise 
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4 – Este procedimento confirma que o técnico recebeu o processo fisicamente 
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5 – Telas de análise importadas do peticionamento eletrônico para análise em conjunto 
com os estudos protocolizados e a classificação dos componentes. 
 
 

 
 Processo [25351.001466/2006-77] 

Informações sobre o Requerente 
Informações sobre Produtos 

<< Adicionar Novo Produto >> 
ÁCIDO CLORÍDRICO 

Finalidades 
Sinonimias 
Nomes Comerciais 
Uso Pretendido 
Embalagens 
TESTE  

características fisíco-químicas 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

carcinogenicidade 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

concentração letal inalatória - cl50 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

dose letal dérmica - dl50 dérmica (mg/kg) 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
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dose letal oral - dl50 oral (mg/kg) 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

efeitos hormonais 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

irritação dérmica 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

irritação ocular 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

metabolismo 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

mutagenicidade 
mutação cromossômica 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
mutação gênica 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
outros estudos de mutagenicidade 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
neurotoxicidade 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
reprodução e prole 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
sensibilidade dérmica 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
teratogenicidade 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
toxicidade a longo prazo 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
toxicidade dérmica 21/28 dias 

Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
toxicidade subcrônica 

toxicidade subcrônica em não roedores 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 

toxicidade subcrônica em roedores 
Justificativa do Não Preenchimento do Teste 
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6- Encaminhamento finais da análise. 
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7 – Geração do Informe de avaliação toxicológica que é o documento final de avaliação e 
classificação dos componentes a ser encaminhado ao requerente do pleito e ao órgão 
registrante. 
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APÊNDICE C – Requisitos do formulário de peticionamento eletrônico do 

SIA Módulo Registro para os sub-módulos SIA-PT; SIA-
PF e SIA-Alteração.  

 
 

Explicações preliminares: 

Muitas funcionalidades que podem ser utilizadas neste módulo já foram 

desenvolvidas para o peticionamento eletrônico do SIA-SIC. As telas de navegabilidade 

do SIC, apresentadas no apêndice A serão indicadas na medida em que podem ter suas 

funcionalidades aplicadas. 

Quando for sugerido que os dados sejam opções pré-estabelecidas, barra de 

rolagem, será inserido o símbolo “[6]”. 
 

1. Dados do Representante legal 
Os dados solicitados no decreto são os abaixo especificados e estes já devem estar 

cadastrados nos órgãos para que os representantes possuam acesso garantido ao 

sistema mediante o uso de senha para segurança e controle de alterações.  

1.1 nome 1.2 endereço eletrônico 

1.3 endereço 1.4 bairro 

1.5 cidade 1.6 uf 1.7 cep 

1.8 ddd 1.9 fone 1.10 fax 1.11 celular 1.12 cnpj/cpf 

Estas etapas do peticionamento podem ser as mesmas do previsto no peticionamento do 

SIC (Apêndice A) tela 1 – senha e tela 10 validação dos dados. 

 

2. Dados do Requerente 
Os dados previstos no decreto são: 

2.1 nome 2.2 endereço eletrônico 

2.3 endereço 2.4 bairro 

2.5 cidade 2.6 uf 2.7 cep 

2.8 ddd 2.9 fone 2.10 fax 2.11 celular 2.12 cnpj/cpf 

Quando o representante legal informar o CNPJ da empresa para a qual esta peticionando 

(tela 2 Apêndice A), todas as informações devem ser automaticamente resgatadas do 

banco de dados de empresas da ANVISA e validadas pelo representante da mesma 

forma que o previsto na tela 9. 
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Deve ser criada funcionalidade que resgate informações relacionadas ao cadastro técnico 

federal do IBAMA, para verificação da situação da empresa junto ao órgão ambiental. O 

peticionamento deve ser interrompido nos casos em que a empresa esteja inadimplente, 

impedindo desta forma protocolização de documentos que não poderão ser analisados. 

 

3. Tipos de pleito (de acordo com as codificações previstas no item “tipos de 
pleitos”– Com 2 Campos com barra de rolagem para seleção 

Primeiro: (permite seleção de somente 1 campo) [6] 
( )Registro ( ) Reavaliação de Registro  

 

Segundo: (permite selecionar no máximo 1 campos) [6] 

(  ) Produto Técnico-PT  Abrir outro campo com barra de 

rolagem com os tipos de pleito 

previstos (Quadro 2)                      [6] 

(  ) Produto Formulado-PF  Abrir outro campo com barra de 

rolagem com os tipos de pleito 

previstos (Quadro 3) [6] 

 

(  ) Retificação de Pleito-RP Abrir campo para indicar nº de 

processo (ANVISA, MAPA ou IBAMA) 

ou marca comercial 

Abrir campo livre de até 500 caracteres 

para indicar o tipo de retificação. 

(  ) Alteração Técnica-AT Abrir campo para indicar nº de registro 

ou marca comercial 

Abrir outro campo com barra de 

rolagem com os tipos de pleito previstos 

(Quadro 4) 

   

4. Finalidade do pleito: campo com barra de rolagem para seleção (permitir campo 
aberto em outros de no máximo 50 caracteres). [6] 

( ) produção ( ) importação  ( ) exportação ( ) manipulação 

( ) comercialização ( ) utilização ( ) outro: ............   
 

 
5. País(es) de Destino (quando se tratar do tipo de pleito – REX) – Barra de rolagem 

com o nome de países [6] 
 
6. Identificação do Produto: 

Ingrediente ativo (repetir o quadro com os dados dos demais Ingredientes ativos, se 

houver – máximo de 3 vezes) 
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Nome comum em português: [6]  (abre relação dos 
cadastrados na ANVISA – monografias para seleção e 
permite outros – campo aberto 1 linha 

Código da monografia: resgate do banco de 
dados da ANVISA após preencher o nome 
comum, se selecionou outros inserir ZZZ 
automaticamente – máximo 15 caracteres 

Nome químico na grafia internacional (de acordo com a nomenclatura iupac) - resgate do banco de 
dados da ANVISA ou se ZZZ -campo aberto até 4 linhas  

Nome químico em português (iupac): resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ -campo aberto 
até 4 linhas  

Nome comum (padrão ISO, ANSI, BSI) -resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ - campo aberto 
até 1 linha  

Entidade que aprovou o nome em português - 
resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ 
- campo aberto até 1 linha 

No código no chemical abstract service registry 
(CAS)- resgate do banco de dados da ANVISA ou se 
ZZZ - campo aberto até 1 linha 

Grupo químico em português  
(usar letras minúsculas) resgate do banco de dados da 
ANVISA ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha 

Sinonímia - campo aberto até 4 linhas, permitir 
sempre. 

Fórmula bruta e estrutural - resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ – permitir colar figura 

 

Se agentes biológicos de controle: 

Nome Comum: [6] (abre relação dos cadastrados 
na ANVISA – monografias para seleção e permite 
outros – campo aberto 1 linha) 

Código da monografia: resgate do banco de 
dados da ANVISA após preencher o nome 
comum, se selecionou outros inserir ZZZ 
automaticamente – máximo 15 caracteres 

Domínio - resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ -campo aberto até 1 linhas  

Reino - resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ -campo aberto até 1 linhas 

Filo (ou Divisão): resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ -campo aberto até 4 linhas  

Classe-resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha  

Ordem- resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha 

Família: resgate do banco de dados da ANVISA ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha 

Gênero - resgate do banco de dados da ANVISA 
ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha 

Espécie- resgate do banco de dados da 
ANVISA ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha 

Cepas ou linhagem - resgate do banco de dados 
da ANVISA ou se ZZZ - campo aberto até 1 linha Sinonímia - campo aberto até 4 linhas, 

permitir sempre. 
Fornecedor do agente biológico (nome):  Endereço do fornecedor: 

Local e referência da cultura depositada em coleção: 

 

7. Marca comercial (campo aberto – 1 linha) 

8. Forma de apresentação: campo com barra de rolagem [6]- abrir relação para 

opção com quadro que consta no site do Ministério da Agricultura - 
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www.agricultura.gov.br/serviços/agrotóxicos/nomes de pragas/formulação de 

agrotóxicos-terminologia   

9. Código atribuído durante a fase experimental ou nº do certificado de registro 

(campo aberto – 1 linha/ 20 caracteres) 

10. Classe de uso - campo com barra de rolagem para seleção (permitir campo aberto 

em outros de no máximo 50 caracteres). [6] 

( ) herbicida ( ) inseticida ( ) fungicida ( ) outro: ....... 

11. Modo de ação[6] 

( ) sistêmico ( ) contato ( ) total ( ) seletivo ( ) outro: .......... 

 
12. Embalagem - semelhante ao estabelecido para peticionamento de componentes o 

SIC (Apêndice A) tela 12 – embalagens – campo com barra de rolagem [6] para 
seleção. 

Tipo de embalagem      [6] Material                      [6] Capacidade de acondicionamento    [6]
 

13. Fabricante (permitir duplicação dos dados caso haja mais que um fabricante – 
dados de campo aberto) 

nome Endereço eletrônico 

endereço bairro 

cidade uf cep país 

ddd fone fax celular CNPJ/CPF 

Além destes dados acrescentar pergunta:  

O relatório de estudo de composição qualitativa e quantitativa de 5 bateladas para este 

fabricante já foi entregue -  

( ) Sim – Nº expediente ou processo ANVISA:____________________ ( ) Não – será protocolizado com  

 MAPA:_____________________ este pleito 

 IBAMA:_____________________  

 
     

14. Exportador (quando aplicável) – (quando se tratar do tipo de pleito – REX) 
nome Endereço eletrônico 

endereço bairro 

cidade uf cep país 

ddd fone fax celular CNPJ/CPF 
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15. Formulador(permitir duplicação dos dados caso haja mais que um formulador) 
4.1 nome 4.2 endereço eletrônico 

4.3 endereço 4.4 bairro 

4.5 cidade 4.6 uf 4.7 cep 4.8 país 

4.9 ddd 4.10 fone 4.11 fax 4.12 celular 4.13 cnpj/cpf 

 
16. Manipulador (permitir duplicação dos dados caso haja mais que um manipulador) 
4.1 nome 4.2 endereço eletrônico 

4.3 endereço 4.4 bairro 

4.5 cidade 4.6 uf 4.7 cep 4.8 país 

4.9 ddd 4.10 fone 4.11 fax 4.12 celular 4.13 cnpj/cpf 

 
17. Relação de documentos que devem ser anexados ao requerimento:  

• Semelhante ao previsto no SIC (Apêndice A) tela 8, acrescentando duas 
marcadores, um para a empresa e outro para o órgão que estiver fazendo o 
“check-list” ou verificação documental. 

• Os órgãos de agricultura e meio ambiente ainda devem disponibilizar os 
Relatórios Técnicos I e III. 
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Lista de Verificação documental para Produtos Técnicos: (Lei nº 7.802/89, Decreto nº 
4.074/02, Portaria SVS nº 03 e Resolução ANVISA 23/03). 
 
(    ) Requerimento de registro da empresa solicitante do pleito; 

(    ) Relatório Técnico Completo: 

 (     ) Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada nesta modalidade em 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 

 (     ) Comprovante de que o(s) fabricante (quando estabelecido no país) está devidamente 

registrado nesta modalidade em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município; 

 (     ) Documento comprobatório da condição de representante legal da empresa requerente; 

 (     ) Certificado de análise física do produto; 

 (     ) Quando existentes, informações sobre a situação do produto, registros, usos autorizados, 

restrições  e seus motivos, relativamente ao País de origem; 

 (     ) Informações sobre a existência de restrições ou proibições a produtos à base do mesmo 

ingrediente ativo e seus motivos, em outros países; 

 (     ) Descrição detalhada do(s) método(s) de desativação do produto, acompanhada de laudo 

técnico que indique o poder de redução dos componentes, com a identificação dos resíduos 

remanescentes e a entidade instalada no País apta a realização do processo; 

(    ) Declaração única do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, elaborada 

com base no(s) laudo(s) laboratorial(is) das análises de cinco bateladas de cada fabricante, o(s) qual(is) 

deverá(ão) acompanhar a declaração, indicando: 

 (    ) O limite máximo do teor de cada impureza com concentração igual ou superior a 0,1%; 

 (    ) O limite mínimo do teor do ingrediente ativo; 

 (    ) O limite máximo de subprodutos ou impurezas presentes em concentrações inferiores a 0,1%, 

quando relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental; e 

 (    ) Identificação de isômeros e suas proporções; 

(    ) Descrição dos efeitos observados relacionados às impurezas relevantes (por exemplo, efeitos 

toxicológicos ou efeitos sobre a estabilidade do ingrediente ativo); 

(    ) Descrição da metodologia analítica para determinação qualitativa e quantitativa do ingrediente ativo, 

das impurezas em concentrações superiores ou iguais a 0,1% e das impurezas toxicológica ou 

ambientalmente relevantes em concentrações inferiores a 0,1% 

(    ) Descrição da metodologia analítica dos principais produtos de degradação do ingrediente ativo, para 

fins de monitoramento e fiscalização. 

(    ) Descrição do processo de produção do produto técnico, contemplando suas etapas de síntese, seus 

subprodutos e impurezas, fornecida pelo fabricante, contendo: 
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 (    ) fluxograma das reações químicas e rendimento de cada etapa do processo; 

 (    ) identidade dos reagentes, solventes e catalisadores, com seus respectivos graus de pureza; 

 (    ) descrição geral das condições que são controladas durante o processo (por exemplo: 

temperatura, pressão, pH, umidade); 

 (    ) descrição das etapas de purificação (incluindo as usadas para recuperar ou reciclar materiais 

de partida, intermediários ou substâncias geradas); e 

 (    ) discussão sobre a formação teórica de todas as possíveis impurezas geradas no processo de 

produção. 

(    ) Relatório de estudos de propriedades físico-químicas. 

(    ) Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária; (Resolução ANVISA 23/03) 

(    ) Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com a RDC n.º 23, de 2003; ( 

Resolução ANVISA 23/03) 

(    ) Relatório técnico II; 

 (     ) Estudos agudos completos; 

  (    ) Dose letal 50 aguda – DL50 – por via oral; 

  (    ) Dose letal 50 aguda – DL50 – por via dérmica; 

  (    ) CL50 Inalatória 

  (    ) Irritação Ocular; 

  (    ) Irritação Cutânea; 

  (    ) Sensibilização Dérmica. 

 (     ) Estudos sub-agudos e a curto prazo completos:* 

  (    ) Toxicidade dérmica sub-aguda (no mínimo 21 dias);* 

  (    ) Toxicidade oral a curto prazo em espécie roedora (90 dias);* 

  (    ) Toxicidade oral a curto prazo em espécie não roedora (1 ano para cães);* 

 (     ) Estudos a longo prazo completos: * 

  (    ) Camundongo (18 meses); * 

  (    ) Rato (24 meses); * 

 (     ) Estudos dos efeitos sobre a reprodução e prole em duas gerações; * 

 (     ) Estudos sobre metabolismo e vias de excreção; * 

 (     ) Estudos dos efeitos teratogênicos (coelhos e ratos); * 

 (     ) Estudos sobre efeitos mutagênicos completos:  

  (    ) Mutação gênica (procariontes); 
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  (    ) Mutação cromossômica (eucariontes); 

 (     ) Estudos sobre efeitos neurotóxicos; * 

(    ) Ficha de emergência. 

 

 

Lista de Verificação documental para Produtos Técnicos Equivalentes: (Lei nº 
7.802/89, Decreto nº 4.074/02 e Resolução ANVISA 23/03). 
 
(     ) Requerimento de registro da empresa solicitante do pleito; 

(     ) Relatório Técnico Completo: 

 (     ) Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada nesta modalidade em 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 

 (     ) Comprovante de que o(s) fabricante (quando estabelecido no país) está devidamente registrado 

nesta modalidade em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 

 (     ) Documento comprobatório da condição de representante legal da empresa requerente; 

 (     ) Certificado de análise física do produto; 

 (     ) Quando existentes, informações sobre a situação do produto, registros, usos autorizados, 

restrições  e seus motivos, relativamente ao País de origem; 

 (     ) Informações sobre a existência de restrições ou proibições a produtos à base do mesmo 

ingrediente ativo e seus motivos, em outros países; 

 (     ) Descrição detalhada do(s) método(s) de desativação do produto, acompanhada de laudo técnico 

que indique o poder de redução dos componentes, com a identificação dos resíduos 

remanescentes e a entidade instalada no País apta a realização do processo; 

 Fase I: 

(     ) Declaração única do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, elaborada com 

base no(s) laudo(s) laboratorial(is) das análises de cinco bateladas de cada fabricante, o(s) qual(is) 

deverá(ão) acompanhar a declaração, indicando: 

 (     ) O limite máximo do teor de cada impureza com concentração igual ou superior a 0,1%; 

 (     ) O limite mínimo do teor do ingrediente ativo; 

 (     ) O limite máximo de subprodutos ou impurezas presentes em concentrações inferiores a 0,1%, 

quando relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental; e 

 (     ) Identificação de isômeros e suas proporções; 

(     ) Descrição dos efeitos observados relacionados às impurezas relevantes (por exemplo, efeitos 

toxicológicos ou efeitos sobre a estabilidade do ingrediente ativo); 
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(     ) Descrição da metodologia analítica para determinação qualitativa e quantitativa do ingrediente ativo, das 

impurezas em concentrações superiores ou iguais a 0,1% e das impurezas  toxicológica ou 

ambientalmente relevantes em concentrações inferiores a 0,1% 

(     ) Descrição da metodologia analítica dos principais produtos de degradação do ingrediente ativo, para fins 

de monitoramento e fiscalização. 

 Descrição do processo de produção do produto técnico, contemplando suas etapas de síntese, seus 

subprodutos e impurezas, fornecida pelo fabricante, contendo: 

 (     ) fluxograma das reações químicas de cada etapa do processo; 

 (     ) identidade dos reagentes, solventes e catalisadores; 

 (     ) descrição geral das condições que são controladas durante o processo (por exemplo: 

temperatura, pressão, pH, umidade); 

 (     ) descrição das etapas de purificação (incluindo as usadas para recuperar ou reciclar materiais de 

partida, intermediários ou substâncias geradas); e 

 (     ) discussão sobre a formação teórica de todas as possíveis impurezas geradas no processo de 

produção. 

(     ) Relatório de estudos de propriedades físico-químicas 

 (     ) . pressão de vapor; 

 (     ) ponto de fusão ou ebulição; 

 (     ) solubilidade em água; e 

 (     ) coeficiente de partição N-octanol/água. 

(     ) Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária; (Resolução ANVISA 23/03) 

(     ) Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com a RDC n.º 23, de 2003; ( 

Resolução ANVISA 23/03) 

(     ) Ficha de emergência. 

(     ) Fase II - Quando não for possível determinar a equivalência na Fase I; 

 (     ) Estudos agudos completos; 

  (     ) Toxicidade oral aguda– DL50 – por via oral; 

  (     ) Toxicidade cutânea aguda – DL50 – por via dérmica; 

  (     ) Toxicidade inalatória aguda - CL50 Inalatória 

  (     ) Irritação Ocular; 

  (     ) Irritação Cutânea primária; 
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  (     ) Sensibilização Dérmica. 

 (     ) Estudos sobre efeitos mutagênicos completos: 

  (    ) Mutação gênica (procariontes); 

  (    ) Mutação cromossômica (eucariontes); 

(     ) Fase III - Quando não for possível determinar a equivalência na Fase II; 

 (     ) Testes toxicológicos com doses repetidas (desde subagudos até crônicos) e estudos 

toxicológicos para avaliar, teratogenicidade, carcinogenicidade, neurotoxicidade e efeitos 

hormonais; 

 (     ) Testes ecotoxicológicos de toxicidade a organismos aquáticos e terrestres (peixes, Daphnia, 

algas, aves, abelhas, microrganismos, organismos de solo), de acordo com o uso pretendido do 

produto. 

 
 
Lista de verificação documental para Produtos Formulados e Pré Misturas de 
Natureza química ou iológica: (Lei nº 7.802/89, Decreto nº 4.074/02, Portaria SVS nº 03 
e Resolução ANVISA 23/03). 
 

 (     ) Descrição detalhada do(s) método(s) de desativação do produto, acompanhada de laudo 

técnico que indique o poder de redução dos componentes, com a identificação dos resíduos 

remanescentes e a entidade instalada no País apta a realização do processo; 

(     ) Requerimento de registro da empresa solicitante do pleito; 

(     ) Relatório Técnico Completo 

 (     ) Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada nesta modalidade em 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município 

 (     ) Comprovante de que o(s) fabricante (quando estabelecido no país) está devidamente 

registrado nesta modalidade em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município; 

 (     ) Comprovante de que o(s) formulador(es) está devidamente registrado nesta modalidade em 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 

 (     ) Documento comprobatório da condição de representante legal da empresa requerente; 

 (     ) Certificado de análise física do produto; 

 (     ) Quando existentes, informações sobre a situação do produto, registros, usos autorizados, 

restrições  e seus motivos, relativamente ao País de origem; 

 (     ) Informações sobre a existência de restrições ou proibições a produtos à base do mesmo 

ingrediente ativo e seus motivos, em outros países; 
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(     ) Declaração do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, indicando os 

limites máximo e mínimo da variação de cada componente e sua função específica, acompanhada de 

laudo laboratorial de cada formulador; 

(     ) Unidades impressas do rótulo e da bula do produto, quando existentes no País de origem; 

(     ) Indicação de uso (cultura e alvos biológicos), informações detalhadas sobre o modo de ação do 

produto, modalidade de emprego (pré-emergência, pós-emergência, etc.), dose recomendada, 

concentração e modo de preparo de calda, modo e equipamentos de aplicação, época, número e 

intervalo de aplicações; 

(     ) Restrições de uso e recomendações especiais; 

(     ) Intervalo de segurança; 

(     ) Intervalo de reentrada; 

(     ) Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem 

como medidas de proteção coletiva; 

(     ) Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação; 

(     ) Modelo de rótulo e bula; 

(     ) Comprovante ou protocolo de registro no Brasil de seus componentes, inclusive do produto 

técnico.(cópia do certificado de registro ou expediente de protocolização). 

(     ) Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária; (Resolução ANVISA 

236/01) 

(     ) Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com a RDC n.º 236, de 26/12/2001; 

(Resolução ANVISA 236/01) 

(     ) Relatório técnico II (Completo); 

 Estudos agudos; 

 (     ) DL50 – por via oral; 

 (     ) DL50 – por via dérmica; 

 (     ) CL50 Inalatória; 

 (     ) Irritação Ocular; 

 (     ) Irritação Cutânea 

 (     ) Sensibilidade Cutânea. 

 (     ) DL50 – por via oral da mistura; 

 (     ) DL50 – por via dérmica da mistura; 
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 Estudos sub-agudos; 

 (     ) Toxicidade dérmica sub-aguda (no mínimo 21 dias) 

 Estudos sobre efeitos mutagênicos 

 (     ) Mutação gênica (procariontes); 

 (     ) Mutação cromossômica (eucariontes); 

(     ) Estudos de Resíduos (para cada cultura – 3 estudos em localidades diferentes) 

 
 
Lista de verificação documental para Produtos a base de agentes biológicos de 
controle (Lei nº 7.802/89, Decreto nº 4074/01 e INC nº 02/06) 
 
 

(     ) Informações sobre a possível presença de toxinas microbianas e outros metabólitos, estirpes 

mutantes, substâncias alergênicas etc, 

(     ) Indicação de uso (cultura e alvos biológicos), informações detalhadas sobre o modo de ação do 

produto, modalidade de emprego (pré-emergência, pós-emergência, etc.), dose recomendada, 

concentração e modo de preparo de calda, modo e equipamentos de aplicação, época, número e 

intervalo de aplicações; 

(     ) Informações sobre o modo de ação do produto sobre os organismos alvo; 

(     ) Requerimento de registro da empresa solicitante do pleito; 

(     ) Relatório Técnico II 
(     ) Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada nessa modalidade em órgão 

competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 

(     ) Comprovante de que o(s) fabricante(s) estabelecido(s) no País está devidamente registrada nessa 

modalidade em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 

(     ) Comprovante de que o(s) formulador(es) estabelecido(s) no País está devidamente registrada nessa 

modalidade em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 

(     ) Documento comprobatório da condição de representante legal da empresa requerente 

(     ) Certificado de análise física do produto 

(     ) Quando existentes, informações sobre a situação do produto, registro, usos autorizados, restrições e 

seus motivos, relativamente ao País de origem 

(     ) Informações sobre a existência de restrições a este produto em outros países 

(     ) Método(s) de desativação 

(     ) Classificação taxonômica completa do local e referência da cultura depositada em coleção 

(     ) Declaração do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, indicando os 

concentração mínima do ingrediente ativo biológico e os limites máximos e mínimos do demais 

componentes e sua função específica, acompanhada de laudo laboratorial de cada formulador; 
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(     ) Modelo de rótulo e bula, em se tratando de produto formulado; 

(     ) Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária;  

(     ) Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com a RDC n.º 23, de 06/02/02; 

(     ) Descrição dos testes ou procedimentos para identificação do agente biológico ( 

morfologia,bioquímica,sorologia,molecular) 

(     ) Informações sobre a ocorrência , distribuição geográfica,local de isolamento , ciclo de vida, e 

organismos e demais dados que caracterizem o agente biológico 

(     ) Informações sobre a relação filogenética do agente biológico com patógenos de organismos  não-alvo 

(humanos,plantas e animais) 

(     ) Informações sobre a relação filogenética do agente biológico ; 

(     ) Descrição do processo de produção do produto, fornecida pelo formulador 

(     ) Intervalo de segurança e de reentrada quando pertinente 

(     ) Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem 

como medidas de proteção coletiva. 

(     ) Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação 

(     ) Sistema de recolhimento e destinação final de embalagens e restos de produtos. 

 
Lista de verificação documental para Produtos a base de semioquímicos (Lei nº 
7.802/89, Decreto nº 4074/01 e INC nº 01/06) 
 

 (     ) Descrição detalhada do(s) método(s) de desativação do produto, acompanhada de laudo 

técnico que indique o poder de redução dos componentes, com a identificação dos resíduos 

remanescentes e a entidade instalada no País apta a realização do processo; 

(     ) Declaração do registrante sobre a composição qualitativa e quantitativa do produto, indicando os 

(     ) Requerimento de registro da empresa solicitante do pleito; 

(     ) Relatório Técnico Completo 

 (     ) Comprovante de que a empresa requerente está devidamente registrada nesta modalidade em 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município 

 (     ) Comprovante de que o(s) fabricante (quando estabelecido no país) está devidamente 

registrado nesta modalidade em órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município; 

 (     ) Comprovante de que o(s) formulador(es) está devidamente registrado nesta modalidade em 

órgão competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 

 (     ) Documento comprobatório da condição de representante legal da empresa requerente; 

 (     ) Certificado de análise física do produto; 



Página 135 de 159 135

limites máximo e mínimo da variação de cada componente e sua função específica, acompanhada de 

laudo laboratorial de cada formulador; 

(     ) Unidades impressas do rótulo e da bula do produto, quando existentes no País de origem; 

(     ) Indicação de uso (cultura e alvos biológicos), informações detalhadas sobre o modo de ação do 

produto, modalidade de emprego (pré-emergência, pós-emergência, etc.), dose recomendada, 

concentração e modo de preparo de calda, modo e equipamentos de aplicação, época, número e 

intervalo de aplicações; 

(     ) Restrições de uso e recomendações especiais; 

(     ) Intervalo de segurança; 

(     ) Intervalo de reentrada; 

(     ) Especificação dos equipamentos de proteção individual apropriados para a aplicação do produto, bem 

como medidas de proteção coletiva; 

(     ) Procedimentos para descontaminação de embalagens e equipamentos de aplicação; 

(     ) Modelo de rótulo e bula; 

(     ) Relatório técnico  

(     ) Informações sobre prováveis resíduos decorrentes da utilização do produto. Se nenhum resíduo é 

provável, o requerente deve prover razão científica convincente. 

(     ) Informações sobre o risco que o uso do produto poderá resultar a organismos não-alvo ou ao 

ambiente; 

(     ) Informações toxicológicas e ambientais sobre os principais produtos de degradação do I.A., quando 

pertinente, acompanhadas de cópias de referências bibliográficas 

(     ) Copia do certificado de Registro Especial Temporário 

(     ) Comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária; (Resolução ANVISA 

236/01) 

(     ) Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com a RDC n.º 236, de 26/12/2001; 

(Resolução ANVISA 236/01) 

 Anexo II   

(     ) Caracterização físico-química 

 Itens exigidos para semioquímicos não  FCAL( Feromônio de cadeia aberta de Lepidóptera)  

 Fase I ( Estudos agudos completos) 

(     ) DL50 – por via oral; 

(     ) DL50 – por via dérmica; 

(     ) CL50 Inalatória; 

(     ) Irritação Ocular; 
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(     ) Irritação Cutânea 

(     ) Sensibilidade Cutânea. 

 Fase II 

(     ) Teste de mutagenicidade ( células de mamíferos) 

(     ) Sub-crônico oral ( rato,camundongo ou cão) 

(     ) Sub-crônico dermal ( coelhos) 

(     ) Sub-crônica inalatória ( camundongo) 

(     ) Resposta de imunidade celular ( camundongo ) 

(     ) Teratogenicidade ( duas espécies ) 

 Fase III ( Caso haja mutagenicidade) 

(     ) Exposição crônica (rato) 

(     ) Teste de carcinogenicidade 

(     ) Estudos de Resíduos (quando aplicados ao diretamente sobre frutos ou parte das plantas a serem 

consumidos in natura ) 

 
 

Lista de verificação documental para REX (Lei nº 7.802/89, Decreto nº 4074/01 e INC 

nº 01/06) 

Aplicam-se a lista do tipo de produto cujos dados foram descritos anteriormente.  
 
 
 
- Estudos Físico Químicos, de toxicidade aguda, sub-aguda e crônica, são os 
mesmos que os descritos no apêndice A, telas de navegabilidade do SIC 15 a 35. 
 

Salvo as seguintes previsões: 

 

• Produtos Técnicos: 
Produto(s) Formulado(s) vinculado(s) a este pleito – permitir acrescentar diversos: 

nome do produto e  número dos processos MAPA, ANVISA e IBAMA. Quando novos 

produtos formulados forem incluídos, após a finalização do pleito de registro do produto 

técnico inserir o número do certificado de registro (este campo deve ser preenchido pelo 

órgão registrante). 

Inserir tabelas para acrescentar a composição qualitativa e quantitativa e estruturas 

químicas para cada fabricante inserido, conforme modelo abaixo: 
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Atenção especial para os níveis de sigilo que as dados abaixo requerem pois são 

dados de sigilo industrial. 

Nomes, códigos e estruturas das impurezas com a especificação do método de 
análise: (um quadro para todos fabricantes) 

Nome Coding (CAS, 
etc) 

Estrutura Química Método de Analise 

Campo aberto 
para 2 linhas 

Campo para 
50 caracteres 

figura Campo aberto para 1 linha 

Estas linhas devem surgir por solicitação do requerente do pleito 

    

 
Composição quali-quantitativa: (um quadro para cada fabricante, especificando o 

laboratório executor, a data de início e conclusão do estudo e o número das bateladas 

testadas) 

Código ou nome Batelada 1  

g/kg 

Batelada 2  

g/kg 

Batelada 3  

g/kg 

Batelada 4  

g/kg 

Batelada 5  

g/kg 

Média 

g/kg 

Declarado 

g/kg 

Ingrediente Ativo        

Impurezas        

O número de linhas deve ser igual ao nº de impurezas do quadro acima mais 1 para o Ingrediente Ativo 

        

 
Processo de síntese: (um quadro para cada fabricante) – Campo aberto para até 500 

palavras. 

Todos os estudos das telas 15 a 35 são obrigatórios para produtos técnicos salvo as 

seguintes exceções, para estes tipos de pleitos: 

PT-C Produto Técnico Clone - Somente menciona o nome do produto técnico 

e o nº de registro do produto ao qual se equipara. 
PT-E Produto Técnico Equivalente – Deve ser dividido em fases: Fase I – 

composição quali-quanti, processo de síntese e físico químicos; Fase II – 

agudos (conforme solicitados pelos analistas); Fase III – sub agudos e 

crônicos, conforme solicitados pelos analistas). 
PM Pré-mistura – solicitar os mesmos estudos de produtos formulados. 
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• Produtos Formulados: 

Inserir quadro para acrescentar a composição qualitativa e quantitativa, especificando 
a função de cada componente: 

 

Nome Função Mínimo Máximo Declarado 

Ingrediente Ativo     

Demais componentes     

.......     

 

Produto(s) Técnico(s) vinculados a este pleito: 

Máximo de 3 produtos: Campo para Marca Comercial e número do registro ou dos 

processos MAPA, ANVISA e IBAMA. 

- Os estudos necessários para este tipo de pleito são os físico químicos, agudos, 

mutagenicidade (telas de navegabilidade do SIC –Peticionamento, Apêndice A, 

números 15 a 25, com exceção da 23) e os de resíduos que devem ser criados 

conforme especificado abaixo. 

Acrescentar os estudos de resíduos (preenchidos quando aplicáveis – a empresa deve 

justificar a não apresentação em quadro de texto de até 100 palavras) 

Cultura: (PERMITIR REPETIR QUADRO PARA QUANTAS CULTURAS A EMPRESA PLEITEAR) 
Resíduo (mg/kg) Locais Laboratório Doses 

(g/ha) 
Nº de 

aplicações Cromatogramas IS 
(dias)   

0  ( ) Sim ( ) Não    Local 1  
  ( ) Sim ( ) Não    

0  ( ) Sim ( ) Não    Local 2  
  ( ) Sim ( ) Não    

0  ( ) Sim ( ) Não    Local 3  
  ( ) Sim ( ) Não    

0  ( ) Sim ( ) Não    Local 4  
  ( ) Sim ( ) Não    

Observações: (exemplo do tipo de texto possível) 
Outros produtos utilizados: Iracemápolis-SP: Gramoxone 200 e Tamaron BR. Assis Chateuabriant-PR/ Gentil-RS*: Gramoxone 200 
e Decis 25 CE. 
Chuva: 
*: não tem dados de chuva no mês da aplicação, apenas nos meses posteriores incluindo o mês em que foi feita a colheita da 
amostra. 
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Comparação do Estudo: Bula versus Monografia 

Recomendação da Bula 
PROPOSTA DA EMPRESA Dados do Estudo Monografia 

Cultura Dose 
gi.a./ha 

IS  
(dias) 

No de 
Aplic. 

Dose 
gi.a./ha 

IS 
(dias) 

No de 
Aplic. 

LMR 
(mg/kg) 

IS 
(dias) 

LMR  
(mg/kg) 

     

         

     

  

(PERMITIR REPETIR LINHAS PARA QUANTAS CULTURAS A EMPRESA PLEITEAR) 

Obs: (exemplo do tipo de texto possível) 
 
(1): Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego. 
(2): O intervalo de segurança para a cultura da soja é não determinado quando o agrotóxico for aplicado em pós-emergência das 
plantas infestantes e pré-emergência da cultura.  
(3): O intervalo de segurança para a cultura da soja é de 7 dias quando o agrotóxico for aplicado para sua dessecação.  

 

 

• Sugestões a serem incorporadas nas descrições dos estudos relativos ao 
APÊNDICE A, telas de navegabilidade do SIC - Peticionamento: 

 

 Tela 16 em todos os estudos (p. ex. solubilidade, coeficiente de partição, etc) incluir campos 

para inserir o protocolo de referência, nome do laboratório que executou a análise o número 

do estudo e o número da batelada testada. 

 Em todos os estudos toxicológicos (telas 17 a 35 – acrescentar o número do lote testado e,  

com exceção dos estudos de mutagenicidade – telas 24, 25 e 26 ) acrescentar o número de 

animais por dose, especificando o sexo. 

 Tela 19: Concentração Letal Inalatória - CL50 (mg/L) – acrescentar campo de característica 

da substância a ser administrada, na forma de barra de rolagem [6] - fumigante, volátil ou 

nebulizável (no caso de pós com partículas de tamanho < ou igual a 15 micrômetros). 

 Tela 20: Irritação ocular – acrescentar campo de informação se houve lavagem dos olhos (e 

após quanto tempo) ou se não houve lavagem. 

[Lavagem: ( )não  ( )sim - após quanto tempo:      min] 

Córnea –acrescentar campo para informar se houve ou não acúmulo de fluoresceína 

 Tela 25: Mutação gênica - acrescentar dose em micrograma por placa e o número de 

colônias revertentes para o controle negativo, positivo e a substância teste. 

 Tela 27: Alterar nome de Metabolismo para “Toxicocinética”. Incluir no campo 14 absorção 

– incluir mais dois campos para taxa e extensão da absorção para cada via. Incluir um 

campo de “via de administração” e “número de doses” (dose única ou doses múltiplas). No 
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caso de doses únicas, incluir campo de “doses utilizadas” e no caso de doses múltiplas ou 

repetidas, incluir campo de “doses utilizadas” e “intervalo entre as doses”.  

 Telas 28 e 29: Toxicidade sub-crônica: incluir campo para alterações macroscópicas e as 

histopatológicas.  

 Telas 31 e 32: Carcinogenicidade e teratogenicidade - como são dois estudos no mínimo (2 

espécies), acrescentar mais uma tela para cada estudo.  

 Tela 33: Reprodução e prole - nas “alterações” incluir dois campos a serem relatados: 

“alteração do ciclo estral” e “avaliação espermática”.  

 Tela 34: Neurotoxicidade - substituir os termos “alterações muscarínicas” e “alterações 

nicotínicas” por manifestações muscarínicas ou nicotínicas. Além disso, no campo de 

manifestações nicotínicas acrescentar os efeitos: hipertensão e taquicardia. Nas 

manifestações muscarínicas acrescentar os efeitos de hipotensão e bradicardia.  

• Análise: 
Todas as telas de estudos que são passíveis de classificação toxicológica - os 

estudos agudos e de irritação - podem ser automaticamente classificados pelo sistema, 

de acordo com os requisitos estabelecidos no anexo B. Para cada estudo deve ser 

agregado um campo de observações e possibilidade de alteração da classificação de 

acordo com justificativas do técnico analista do processo. 
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APÊNDICE D- Requisitos de Acompanhamento processual - 
Protocolização – verificação documental ou ““check-
list”” – Análise – Finalização – Registro – DOU 

 
 

Os técnicos responsáveis pelo processo, nas etapas de protocolização, verificação 

documental, análise e finalização, devem incluir os dados previstos campos de 

acompanhamento de processo: 

• Os códigos usados são os descritos no quadro 6. 

• As regras para a contagem de prazo devem ser fixadas de acordo com o 

previsto na figura 10. 

• As regras de comunicação entre os técnicos e supervisores devem atender o 

previsto no item relatório de processos. 

 
 ANVISA IBAMA MAPA 

Data de protocolização dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 

Contagem de cinco dias    

Nº expediente    

Nº processo 25351.xxxxxx/xx-xx 02001.xxxxxx/xx-xx 21000. xxxxxx/xx-xx 

Data encaminhamento F-CL    

Data de início do CL dd/mm/aaaa – xxx/xx dd/mm/aaaa– xxx/xx dd/mm/aaaa– xxx/xx 

Data e nº ofício de E-CL    

Para este item deve ser aberta barra se rolagem que permita mais de uma exigência 

Data e nº expediente de 

cumprimento de E-CL 

   

Data encaminhamento 

publicação no DOU 

   

Data e nº DOU    

Data encaminhamento F-AN    

Data início de AN    

Data e nº ofício de E-AN    

Para este item deve ser aberta barra se rolagem que permita mais de uma exigência 

Data e nº expediente de 

cumprimento de E-AN 

   

Data finalização AN    

Data encaminhamento 

Supervisão 

   

Data e nº ofício CONC    

Situação CONC    

Classificação Toxicológica    
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Classificação Ambiental    

Nº e data do Registro    

Data encaminhamento 

publicação no DOU 

   

Data e nº DOU    
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ANEXO A - Exemplo de mapa obtido no site do Pesticide National 
Synthesis Project 

 
Os mapas disponíveis no site mostram a média anual do uso de pesticidas em 

“pounds/square mile” e a pesquisa pode ser efetuada para cada um dos ingredientes 

ativos relacionados a seguir e, dos quais foi selecionado o glifosato para visualização de 

uso no mapa. 

 
http://ca.water.usgs.gov/pnsp/pesticide_use_maps/show_map.php?year=97&map=m1099
; Acesso em: 01 jan. 2007. 
 
1,3-D 
2,4-D 
2,4-DB 
abamectin 
acephate 
acetochlor 
acifluorfen 
alachlor 
aldicarb 
ametryn 
amitraz 
asulam 
atrazine 
azadirachtin 
azinphos-methyl 
azoxystrobin 
benefin 
benomyl 
bensulfuron 
bensulide 
bentazon 
benzyladenine 
bifenthrin 
bromacil 
bromoxynil 
buprofezin 
butenoic acid 
butylate 
cacodylic acid 
captan 
carbaryl 
carbofuran 
chlorethoxyfos 
chlorimuron 
chloropicrin 
chlorothalonil 
chlorpyrifos 
chlorsulfuron 
clethodim 
clofentezine 
clomazone 
clopyralid 
copper 
cryolite 
cyanazine 

cyclanilide 
cycloate 
cyfluthrin 
cymoxanil 
cypermethrin 
cyromazine 
cytokinins 
DCNA 
DCPA 
deltamethrin 
desmedipham 
diazinon 
dicamba 
dichlobenil 
diclofop 
dicofol 
dicrotophos 
difenzoquat 
diflubenzuron 
dimethenamid 
dimethipin 
dimethoate 
dimethomorph 
diquat 
disulfoton 
diuron 
dodine 
DSMA 
endosulfan 
endothall 
EPTC 
esfenvalerate 
ethalfluralin 
ethephon 
ethion 
ethofumesate 
ethoprop 
ethyl parathion 
etridiazole 
fenamiphos 
fenarimol 
fenbuconazole 
fenbutatin oxide 
fenoxaprop 
fenpropathrin 

ferbam 
fluazifop 
flumetralin 
flumetsulam 
flumiclorac 
fluometuron 
flutolanil 
fomesafen 
fonofos 
formetanate hcl 
fosetyl-al 
gibberellic acid 
glyphosate 
halosulfuron 
hexazinone 
hexythiazox 
imazamethabenz 
imazapic 
imazaquin 
imazethapyr 
imidacloprid 
iprodione 
lactofen 
lambdacyhalothrin
lindane 
linuron 
malathion 
maleic hydrazide 
mancozeb 
maneb 
MCPA 
MCPB 
MCPP 
mefenoxam 
mepiquat chloride 
metalaxyl 
metaldehyde 
metam sodium 
methamidophos 
methidathion 
methomyl 
methoxychlor 
methyl bromide 
methyl parathion 
metiram 

metolachlor 
metribuzin 
metsulfuron 
molinate 
MSMA 
myclobutanil 
NAA 
NAD 
naled 
napropamide 
naptalam 
nicosulfuron 
norflurazon 
oil 
oryzalin 
oxamyl 
oxydemeton-
methyl 
oxyfluorfen 
oxytetracycline 
oxythioquinox 
paraquat 
PCNB 
pebulate 
pendimethalin 
permethrin 
phenmedipham 
phorate 
phosmet 
picloram 
primisulfuron 
profenofos 
prometryn 
pronamide 
propachlor 
propamocarb 
propanil 
propargite 
propiconazole 
prosulfuron 
pyrazon 
pyridaben 
pyridate 
pyriproxyfen 
pyrithiobac 
quinclorac 

quizalofop 
rimsulfuron 
sethoxydim 
simazine 
sodium chlorate 
spinosad 
streptomycin 
sulfentrazone 
sulfur 
sulfuric acid 
sulprofos 
tebuconazole 
tebufenozide 
tebupirimphos 
tebuthiuron 
tefluthrin 
terbacil 
terbufos 
thidiazuron 
thifensulfuron 
thiobencarb 
thiodicarb 
thiophanate 
methyl 
thiram 
tralomethrin 
triadimefon 
triallate 
triasulfuron 
tribenuron 
tribufos 
triclopyr 
triflumizole 
trifluralin 
triflusulfuron 
triforine 
triphenyltin hyd 
vernolate 
vinclozolin 
ziram 
 

 
 
Selecionando o Ingrediente ativo: Glifosato ... 
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ANEXO B – Critérios para Classificação Toxicológica de Produtos Técnicos e Formulados 
 
 

DL50 Oral 
(mg/kg) 

DL50 Der mal 
(mg/kg) Classificação 

Sólido Líquido Sólido Líquido 

CL50 
Inala 
tória 

(mg/L/h) 

Irritação Dérmica Irritação Ocular 

Classe I 
Extremamente 

Tóxico 
≤ 5 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 0,2 Ulceração ou 

corrosão na pele 

Opacidade da 
córnea reversível ou 
não dentro de 7 d ou 
irritação persistente 

nas mucosas 
oculares 

Classe II 
Altamente Tóxico > 5 ≤ 50 > 20 ≤ 200 > 10 ≤ 100 > 40 ≤ 400 > 0,2 ≤ 2 Irritação severa, 

Draize-Cools ≥ 5 

Sem opacidade da 
córnea; irritação da 

mucosa ocular 
reversível em 7dias. 

Classe III 
Medianamente 

Tóxico 
> 50 ≤ 500 > 200 ≤ 

2000 
> 100 ≤ 

1000 
 > 400 ≤ 

4000 > 2 ≤ 20 
Irritação 

moderada, Draize-
Cools ≥ 3 < 5 

Sem opacidade da 
córnea;  irritação da 

mucosa ocular 
reversível em 72 h. 

Classe IV 
Pouco Tóxico > 500 > 2000 > 1000 > 4000 >20 Irritação leve, 

Draize-Cools < 3 

Sem opacidade da 
córnea;  irritação da 

mucosa ocular 
reversível em 24 h. 

Fonte: PORTARIA Nº 03/MS/SNVS, DE 16 DE JANEIRO DE 1992 
 

PRODUTOS IMPEDITIVOS DE OBTENÇÃO DE REGISTRO: de acordo com o previsto no DECRETO Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002 e 
na LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989. 
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