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Nº 126, segunda-feira, 4 de julho de 2016
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.730, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir o ingrediente ativo B52 - BACILLUS FIRMUS, na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por
meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de
02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.731, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir o ingrediente ativo P59 - PASTEURIA
NISHIZAWAE, na relação de monografias dos ingredientes ativos de
agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por
meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de
02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.732, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a cultura do algodão (OGM), na modalidade
de emprego Pós-emergência, com LMR de 0,2 mg/Kg e Intervalo de
Segurança de 130 dias; incluir a cultura do milho (OGM), na modalidade de emprego Pós-emergência, com LMR de 0,1 mg/Kg e
Intervalo de Segurança de 90 dias e incluir a cultura do eucalipto, na
modalidade de emprego Pós-emergência, com Intervalo de Segurança
UNA (Uso Não Alimentar) monografia do ingrediente ativo S13 - SMETOLACLORO, na relação de monografias dos ingredientes ativos
de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada
por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU
de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.733, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a cultura de algodão na modalidade de emprego (aplicação) foliar, com LMR de 0,01 mg/Kg e IS de 07 dias na
monografia do ingrediente ativo E32 -ESPINETORAM, na relação de
monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e
preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N°
165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.734, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar o Limite Máximo de Resíduo (LMR) da
cultura do girassol, na modalidade de emprego (aplicação) foliar, de
0,01 mg/kg para 0,03 mg/kg e o Intervalo de Segurança (IS) permanece com 21 dias na monografia do ingrediente ativo C36 - CIPROCONAZOL, na relação de monografias dos ingredientes ativos
de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada
por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU
de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.735, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir as culturas de aveia, centeio, cevada, trigo e
triticale na modalidade de emprego (aplicação) foliar, com LMR de
0,01 mg/Kg e IS de 90 dias na monografia do ingrediente ativo P54
-PROEXADIONA CÁLCICA, na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de
madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de
agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO - RE Nº 1.736, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir o ingrediente ativo M47- Melaleuca alternifolia, na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por
meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de
02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO-RE N° 1.737, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Alterar o Limite Máximo de Resíduos (LMR) da
cultura da cana-de-açúcar para a modalidade de aplicação sulco de
plantio de "Não estabelecido devido à modalidade de emprego e
modo de ação por contato" para 0,01 mg/kg; incluir a cultura da
cenoura com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,01
mg/kg e Intervalo de Segurança (IS) de 07 dias; incluir a cultura da
ervilha com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,05
mg/kg e IS de 14 dias; incluir a modalidade de aplicação foliar na
cultura do milho com LMR de 0,01 mg/kg e IS de 03 dias; alterar o
LMR da cultura do milho para a modalidade de aplicação em sementes de "Não estabelecido devido à modalidade de emprego e
modo de ação por contato" para 0,01 mg/kg; incluir a cultura do
pimentão com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,07
mg/kg e IS de 7 dias; incluir a cultura da berinjela com a modalidade
de aplicação foliar com LMR de 0,07 mg/kg e IS de 07 dias; incluir
a cultura do feijão-caupi com a modalidade de aplicação foliar com
LMR de 0,05 mg/kg e IS de 14 dias; incluir a cultura do sorgo com
a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,01 mg/kg e IS de 03
dias; alterar o LMR da cultura do arroz para a modalidade de aplicação em sementes de "Não estabelecido devido à modalidade de
emprego e modo de ação por contato" para 0,01 mg/kg; alterar o
LMR da cultura do feijão para a modalidade de aplicação em sementes de "Não estabelecido devido à modalidade de emprego e
modo de ação por contato" para 0,01 mg/kg; alterar o LMR da cultura
da soja para a modalidade de aplicação em sementes de "Não estabelecido devido à modalidade de emprego e modo de ação por
contato" para 0,01 mg/kg e alterar o LMR da cultura do trigo para a
modalidade de aplicação em sementes de "Não estabelecido devido à
modalidade de emprego e modo de ação por contato" para 0,01
mg/kg na monografia do ingrediente ativo F47 - FLUAZINAM, na
relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de
setembro de 2003.
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Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO-RE N° 1.738, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a cultura de feijão na modalidade de emprego
(aplicação) foliar, com LMR de 0,01 mg/Kg e IS de 21 dias, incluir
a cultura de milheto e sorgo na modalidade de emprego (aplicação)
foliar, com LMR de 0,05 mg/Kg e IS de 35 dias e incluir a cultura de
aveia, centeio, cevada e triticale na modalidade de emprego (aplicação) foliar, com LMR de 0,05 mg/Kg e IS de 14 dias na monografia do ingrediente ativo L05 - LUFENUROM, na relação de
monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e
preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N°
165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÕA-RE N° 1.739, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a cultura de Amendoim na modalidade de
emprego (aplicação) Foliar, com LMR de 0,01 mg/Kg e IS de 21dias
na monografia do ingrediente ativo D17 - DIFLUBENZUROM, na
relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de
setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO-RE N° 1.740, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Incluir a cultura de milheto na modalidade de emprego pré-emergência, com LMR de 0,25 mg/kg e IS "não determinado devido à modalidade de emprego" (aplicação) pré-emergência; alterar o Limite Máximo de Resíduo (LMR) da cultura do sorgo,
na modalidade de emprego (aplicação) pré/pós-mergência, de 0,02
mg/kg para 0,25 mg/kg e o Intervalo de Segurança (IS) permanece
como "não determinado devido à modalidade de emprego" na monografia do ingrediente ativo A14 - ATRAZINA, na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e
preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N°
165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MEIRUZE SOUSA FREITAS
RESOLUÇÃO-RE N° 1.741, DE 30 DE JUNHO DE 2016
A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016,
aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aumentar o Limite Máximo de Resíduos de 3,0 para
15,0 mg/Kg na cultura do mamão na monografia do ingrediente ativo
C18 - CLOROTALONIL, na relação de monografias dos ingredientes
ativos de agrotóxicos, domissanitários e preservantes de madeira,
publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de
2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
MEIRUZE SOUSA FREITAS
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