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Meta 3 - Regulamentar 50 especificações de referência de 
forma a fomentar o registro de produtos fitossanitários com 
uso aprovado para agricultura orgânica.

� 1. Contratar 400 estudos e testes voltados ao estabelecimento 
de especificações de referência para viabilizar o registro 
simplificado de produtos fitossanitários com uso aprovado para 
agricultura orgânica – MAPA

� 2. Contratar projetos para 
identificação/desenvolvimento/validação de 20 produtos identificação/desenvolvimento/validação de 20 produtos 
fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica e 20 
tecnologias voltadas à produção e armazenamento de produtos 
fitossanitários pelos agricultores/as. - MAPA e EMBRAPA

� 3. Regulamentar 50 especificações de referência para 
orientação da produção e registro simplificado, de produtos 
fitossanitários para uso na agricultura orgânica. - MAPA, 
ANVISA e IBAMA



Meta 5 – Promover, ampliar e desenvolver iniciativas que 
contribuam para a redução do uso de agrotóxicos.

� 1. Criar Grupo de Trabalho na CNAPO para o desenvolvimento 
de Programa Nacional para Redução do Uso de Agrotóxicos. 
MAPA e MDA

� 2. Fomentar a elaboração e implementação de planos de 
vigilância em saúde de populações expostas aos agrotóxicos, 
nas 27 UFs. – MSnas 27 UFs. – MS

� 3. Revisar a legislação da aviação agrícola e de agrotóxicos 
ampliando os mecanismos de controle considerando o grau de 
risco dos produtos utilizados e da situação da ocupação 
territorial e ambiental da área de uso. - MAPA, MS, MMA, 
ANVISA e IBAMA

� 4. Elaborar Diretriz Nacional com orientações técnicas para o 
monitoramento de agrotóxicos na água para consumo 
humano. - MS



Meta 5 – Promover, ampliar e desenvolver iniciativas que 
contribuam para a redução do uso de agrotóxicos.

� 5. Realizar estudos para subsidiar a revisão dos níveis 
toleráveis de agrotóxicos descritos no padrão de potabilidade 
da água de consumo humano. - MS

� 6.Publicar dados de monitoramento de agrotóxicos na água 
para consumo humano pelo Controle e Vigilância da qualidade para consumo humano pelo Controle e Vigilância da qualidade 
da água, anualmente. - MS

� 7. Criar lista de agrotóxicos prioritários para reavaliação de 
suas autorizações para uso no Brasil, que passará a ser 
referencia para definição de priorização de pesquisas e 
agilização de registros de produtos alternativos. - MAPA, 
ANVISA e IBAMA
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