
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO Nº 29, DE 7 DE JULHO DE 2011

O COORDENADOR-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V,
art. 29, do Anexo da Portaria Nº 45 de 22 de Março de 2007, tendo em vista o disposto na Lei Nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, no Decreto Nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 e considerando as conclusões do
Comitê Técnico para Assessoramento para Agrotóxicos - CTA, em reunião realizada em 06 de julho de
2011, torna pública a seguinte orientação para registro:

1. Entende-se por Agentes Biológicos de Controle: organismos vivos, de ocorrência natural ou obtidos
por manipulação genética, introduzidos no ambiente para o controle de uma população ou de atividades
biológicas de outro organismo considerado nocivo, podendo abranger:

I - inimigos naturais: os organismos que naturalmente infectam, parasitam ou predam uma praga
específica, dentre eles os parasitóides, predadores e nematóides entomopatogênicos;

II - Técnica de Inseto Estéril - TIE: consiste na liberação de machos que foram esterilizados por radiação
ionizante como método de controle que pode ser usado na supressão ou erradicação de pragas.

2. No registro de Agentes Biológicos de Controle não constará a indicação de cultura ficando autorizado o
uso do produto para controle dos alvos biológicos indicados em qualquer cultura na qual ocorram.

3. A indicação de uso nas bulas e rótulos desses produtos deverá conter apenas o alvo biológico, ficando
facultada a presença da frase: Produto já testado nas culturas: (indicar as culturas nas quais os produtos
foram testados).

4. As embalagens de acondicionamento de agentes biológicos de controle ficam dispensadas de incluir a
caveira com as duas tíbias cruzadas em seus rótulos e bulas por tratar-se de produtos que possuem baixa
toxicidade e periculosidade e baixa exposição do aplicador.

5. Ficam as empresas titulares do registro de produtos contendo agentes biológicos de controle
autorizadas a excluir do rótulo e bula de seus produtos comerciais, já registrados, o símbolo da caveira
com as duas tíbias cruzadas e a indicação de culturas, indicando apenas o uso por alvo biológico, desde
que o mesmo esteja contemplado nos documentos de registro. Não serão necessários procedimentos de
alteração de registro para as adequações referentes a este ato.

6. Os registros de agentes biológicos de controle após a data desta publicação deverão obedecer as
orientações do item 2 e 3 em seus rótulos e bulas.
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