
 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

www.anvisa.gov.br 

 
Consulta Pública n° 899, de 18 de agosto de 2020 
D.O.U de 26/08/2020 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, e ao art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve submeter à consulta 
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, conforme 
deliberado em reunião realizada em 18 de agosto de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, 
determino a sua publicação. 

 
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 60 

(sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta 
de inclusão da monografia do ingrediente ativo C81 Ciclaniliprole, 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 2 de setembro de 2003. 

 
Art. 2º A proposta supracitada estará disponível na íntegra no site da Anvisa, no endereço 

eletrônico: http://www.anvisa.gov.br, e as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em 
formulário próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gerência Geral de 
Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 
3462-5726; ou para o e-mail: cp.toxicologia@anvisa.gov.br. 

 
§1° O formulário para envio de contribuições permanecerá à disposição dos interessados 

no endereço eletrônico: http://portal.anvisa.gov.br/agrotoxicos/publicacoes. 
 
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no 

site da Anvisa. 
 
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata o parágrafo anterior ou 

recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do 
regulamento. 

 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

promoverá a análise das contribuições e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, 
disponibilizará o resultado da consulta pública no site da Anvisa. 

 
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e 

oportunidade, articular-se com os órgãos e entidades envolvidos e aqueles que tenham 
manifestado interesse na matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação 
final da Diretoria Colegiada 

  
ANTONIO BARRA TORRES 
Diretor-Presidente Substituto 

 

ANEXO 

  

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 

  

http://www.anvisa.gov.br/
mailto:cp.toxicologia@anvisa.gov.br
http://portal.anvisa.gov.br/agrotoxicos/publicacoes


Processo nº: 25351.375643/2014-51 
Assunto: Proposta para inclusão do ingrediente ativo C81 Ciclaniliprole, 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 2 de 
setembro de 2003. 
Área responsável: Gerência-Geral de Toxicologia - GGTOX 
Relator: Romison Rodrigues Mota 

  

Proposta: Aprovar monografia C81 Ciclaniliprole. 

  

C81 - CICLANILIPROLE 

1. IDENTIFICAÇÃO DO INGREDIENTE ATIVO 

1.1 Ingrediente ativo ou nome comum: CICLANILIPROLE 

1.2 Sinonímia: IKI-3106 

1.3 N° CAS: 1031756-98-5 

1.4 Nome químico: 2',3-Dibromo-4'-chloro-1-(3-chloro-2-pyridil)-6'-{[(1RS)-
1cyclopropylethyl]carbamoyl}pyrazole-5-carboxanilide 

1.5 Fórmula bruta: C12H14F5N3O4S 

1.6 Grupo químico: Antranilamida 

1,7 Outras informações relevantes: modo de ação – modulador de receptor de rianodina. 

1.8 Fórmula estrutural: 

 

  

2. CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS 

2.1 Classe agronômica: Inseticida 

2.2 Usos Autorizados: 

2.2.1 Uso agrícola: indicar as culturas autorizadas para cada tipo de uso 



2.2.1.1 Aplicação foliar: Sim 

2.2.1.2 Aplicação em pré-emergência de plantas infestantes: Não 

2.2.1.3 Aplicação em pós-emergência das plantas infestantes: Não 

2.2.1.4 Dessecante: Não 

2.2.1.5 Aplicação para erradicação de cultura: Não 

2.2.1.6 Aplicação como maturador: Não 

2.2.1.7 Aplicação para eliminação da soqueira: Não 

2.2.1.8 Aplicação para o controle da rebrota: Não 

2.2.1.9 Outros usos agrícolas: 

2.2.1.10 RESÍDUOS: 

2.2.1.10.1 Tabela com os limites máximos de resíduos (LMR) e 
intervalos de segurança segundo a cultura 

Cultura 
Modalidade de Emprego 
(Aplicação) 

LMR (mg/kg) 
Intervalo de 
Segurança 

Algodão Foliar 0,06 14 

Café Foliar 0,01 30 

Milho Foliar 0,01 14 

Soja Foliar 0,01 14 

Tomate Foliar 0,04 14 

  

2.2.1.10.2 Definição de resíduos para conformidade com 
LMR:  Ciclaniliprole 

2.2.1.10.3 Definição de resíduos para avaliação do risco dietético: 
Ciclaniliprole e seu metabólito NK-1375, expresso como 
Ciclaniliprole. 

2.2.2 Uso não agrícola: Não autorizado 

2.2.3 Emprego domissanitário: Não autorizado 

2.3 Restrições de uso: Não 

  

3. CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS 

3.1 Classificação toxicológica: 

Via de 
exposição 

Resultado Categoria 
Palavra de 
Advertência 

Classe de 
Perigo 

Pictograma 



Oral 
DL50: >2000 mg/kg 
p.c. 

Categoria 5 

Improvável de 
Causar Dano 
Agudo 

Cuidado 
Pode ser 
perigoso se 
ingerido 

- 

Dérmica 
DL50: >2000 mg/kg 
p.c. 

Categoria 5 

Improvável de 
Causar Dano 
Agudo 

Cuidado 

Pode ser 
perigoso em 
contato com a 
pele 

- 

Inalatória CL50: >4,62 mg/L 
Não 
Classificado* 

Cuidado 
Pode ser 
perigoso se 
inalado 

- 

Ocular 

Hiperemia (6/6) e 
quemose (2/6), 
reversíveis em até 
24h. 

Não classificado - - - 

* O resultado do estudo de CL50 inalatória, conduzido em conformidade com os protocolos 
vigentes, não será usado para fins de classificação toxicológica quando não for observada 
mortalidade ao longo do estudo. 

O ingrediente ativo não foi classificado quanto a mutagenicidade, toxicidade reprodutiva, 
carcinogenicidade, não apresenta potencial neurotóxico ou imunotóxico. 

3.2 Impurezas de relevância toxicológica para o Ingrediente Ativo e seu(s) limite(s) 
máximo(s) 

Não foram declaradas impurezas de relevância toxicológica para o Ingrediente Ativo 

3.3 Valores de Referência Toxicológicos 

3.3.1 Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,0129 mg/kg p.c. 

• Foi considerado o estudo de 1 ano em cães e um NOAEL de 1,29mg/kg/dia, valor 
atribuído a um aumento significativo da fosfatase alcalina a 150ppm em machos e 
fêmeas, considerado relativo ao tratamento, e ao aumento do peso relativo do 
fígado, fora do controle histórico, nessa dose. 

1. Dose de referência aguda (DRfA) = 20 mg/kg p.c. 

• Foi considerada a dose de 2000mg/kg utilizada nos estudos de toxicidade aguda 
oral e dérmica, uma vez que tal dose não causou toxicidade aguda e não houve 
utilização de doses superiores. 

1. Nível de Exposição Ocupacional Aceitável (Acceptable Operator 
Exposure Level - AOEL) = 0,0268 mg/kg p.c./dia 

• O NOAEL mais restritivo foi encontrado no estudo de 90 dias em cães, com o 
valor de 2,68mg/kg/dia, considerando que houve aumento estatisticamente 
significativo na fosfatase alcalina em machos a 1000ppm, que houve alterações 
histopatológicas e de peso na maior dose e que as alterações na ALP foram 
consideradas relacionadas ao tratamento em outros estudos. 

1. Nível de Exposição Ocupacional Aguda Aceitável (Acute Acceptable 
Operator Exposure Level - AAOEL) = 20 mg/kg p.c./dia 

• Foi considerada a dose de 2000mg/kg utilizada nos estudos de toxicidade aguda 
oral e dérmica, uma vez que tal dose não causou toxicidade aguda e não houve 
utilização de doses superiores. 

 


