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§1º A presidência do Comitê Gestor do Selo Agro+
Integridade será exercida pelo MAPA, que além dos atos inerentes
a boa e eficiente condução dos trabalhos, se manifestará somente
nos casos de empate, exercendo voto de qualidade.

§2º Os membros do Comitê Gestor do Selo Agro+
Integridade serão indicados pelos dirigentes máximos de cada um
das instituições relacionadas no caput.

§3º As instituições que compõem o Comitê Gestor do Selo
Agro+ Integridade deverão observar, quando da indicação dos
membros titulares e suplentes, a qualificação técnica nos assuntos
relacionados ao tema integridade e a necessária idoneidade dos
indicados.

§4º No prazo de 30 dias contados da publicação desta
Portaria, por ato do Chefe da Assessoria Especial de Controle
Interno, deverá ser publicado os nomes dos membros titulares e
suplentes do Comitê Gestor do Selo Agro+ Integridade e
providenciada a divulgação na página oficial do MAPA na rede
mundial de computadores.

§5º A atuação no âmbito do Comitê Gestor do Selo Agro+
Integridade não enseja remuneração ou retribuição pecuniária de
qualquer espécie para os seus membros, sendo considerada atividade
de relevante interesse público, devendo os titulares e suplentes
guardarem sigilo das informações que tiverem acesso a partir dos
dados fornecidos pelas empresas pleiteantes ao Selo.

Art. 3º Compete ao Comitê Gestor do Selo Agro+
Integridade:

I - homologar a relação de empresas do agronegócio a ser
premiada com o Selo Agro+ Integridade, com base nos relatórios de
avaliação apresentados pela Secretaria-Executiva do Comitê Gestor
(SECG);

II - aprovar as minutas anuais para regulamentação do Selo
Agro+ Integridade do exercício seguinte, bem como as alterações
porventura necessárias no regulamento vigente;

III - promover a divulgação do Selo Agro+ Integridade no
seu âmbito de atuação e contribuir para o alcance de seus objetivos;
e

IV - dirimir dúvidas e deliberar sobre casos omissos.
Art. 4º O Comitê Gestor do Selo Agro+ Integridade reunir-

se-á:
I - ordinariamente, uma vez por ano, conforme convocação

da SECG, para conhecer dos relatórios de avaliação das empresas
inscritas e deliberar sobre as empresas do agronegócio que serão
premiadas com o Selo Agro+ Integridade no respectivo exercício;
e

II - extraordinariamente:
a) no prazo de 45 dias, na qualidade de reunião inaugural

dos trabalhos, quando devem ser apresentadas as sugestões previstas
no parágrafo único do art. 2º da Portaria 2.462, de 12/12/2017;

b) se necessário, para os casos de suspensão do direito do
uso da marca pelas empresas premiadas, conforme arts. 18 e 19 do
Anexo da Portaria MAPA nº 2.462, de 12/12/2017; e

c) a qualquer tempo, para tratar de assuntos considerados
urgentes e relevantes, especialmente no caso de julgamento de
recursos.

Parágrafo único. O pedido de convocação de reunião
extraordinária será efetivado pela SECG, de ofício ou a pedido dos
membros, que dará encaminhamento ao tema junto aos demais
membros do Comitê Gestor do Selo Agro+ Integridade destacando
a relevância e urgência da matéria.

Art. 5º Fica instituída Secretaria-Executiva do Comitê
Gestor do Selo Agro+ Integridade (SECG), com responsabilidade
precípua de assegurar todo o suporte logístico e técnico para o bom
funcionamento do Comitê Gestor.

§1º Fica incumbida à Assessoria Especial de Controle
Interno do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(AECI/GM) o encargo de Secretaria-Executiva do Comitê Gestor e,
ainda, de assegurar o sigilo das informações que tiver acesso a
partir dos dados fornecidos pelas empresas pleiteantes ao Selo.

§2º A Secretaria de Defesa Agropecuária deverá prestar o
apoio necessário à atuação da SECG no que se refere à avaliação
do cumprimento dos requisitos de habilitação previstos alínea "f" do

inciso I; e da alínea "b" do inciso III, ambas do art. 3º do anexo da
Portaria MAPA nº 2.462, de 12/12/2017.

§3º A Comissão de Desenvolvimento Sustentável do
Agronegócio - CDSA instituída por meio da Portaria MAPA nº 171,
de 30 de agosto de 2016, por intermédio de seus participantes,
deverá prestar o apoio necessário à atuação da SECG no que se
refere à aferição do cumprimento dos requisitos de avaliação
previstos nos itens 1, 2 e 3 da alínea "a" do inciso V do art. 3º do
anexo da Portaria MAPA nº 2.462, de 12/12/2017.

Art. 6º À Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Selo
Agro+ Integridade compete:

I - analisar anualmente as inscrições recebidas para
participação no Selo Agro+ Integridade, verificando o cumprimento
dos requisitos de admissibilidade, seja sobre a ótica da avaliação ou
habilitação;

II - avaliar a suficiência das informações e documentos
apresentados referentes às medidas de responsabilidade social,
sustentabilidade e integridade implementadas e produzir os
relatórios previstos de aprovação e rejeição, previstos no
regulamento vigente, para fins de apresentação ao Comitê Gestor do
Selo Agro+ Integridade, para homologação;

III - prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos do
Comitê Gestor do Selo Agro+ Integridade, propondo inclusive o
calendário anual de reuniões;

IV - levar ao conhecimento do Comitê Gestor do Selo
Agro+ Integridade quaisquer fatos ou assuntos que tenham impacto
sobre o Selo Agro+ Integridade, acompanhados de informações ou
estudos que subsidiem o processo decisório do Comitê;

V - responder às solicitações de informações e aos
questionamentos em relação ao Selo Agro+ Integridade; e

VI - criar e alimentar a parte do sítio eletrônico do MAPA
destinado às publicações referentes ao Selo Agro+ Integridade.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

SECRETARIA DE MOBILIDADE SOCIAL,
DO PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SDA/SMC No 1, DE 16 DE ABRIL DE 2018

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E O SECRETÁRIO DE MOBILIDADE
SOCIAL, DO PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO, AMBOS DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhes conferem os arts. 18,
25 e 53 do Anexo I do Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista o disposto na Lei n° 7.802,
de 11 de julho de 1989, na Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, no Decreto n° 4.074, de 4 de janeiro de
2002, no Decreto 6.323, de 27 de dezembro de 2007, no art. 7º do Anexo I da Instrução Normativa Conjunta
nº 01, de 24 de maio de 2011, e o que consta do Processo SEI nº 21000.031197/2017-55, resolvem:

Art. 1° A Instrução Normativa Conjunta SDA/SDC nº 2, de 12 de julho de 2013, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

ANEXO II

. 30

. Agentes microbiológicos de controle: Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB
425*

. Classificações Taxonômicas

. Beauveria bassiana: Eukaryota (Super-reino); Fungi (Reino); Ascomycota (Divisão); Pezizomycotina (Subdivisão); Sor-
dariomycetes (Classe); Hypocreales (Ordem); Cordycipitaceae (Família); Beauveria (Gênero); Beauveria bassiana (Es -
pécie).

. Metarhizium anisopliae: Eucaryota (Super-reino); Fungi (Reino); Ascomycota (Divisão); Pezizomycotina (Subdivisão);
Sordariomycetes (Classe); Hypocreomycetidae (Subclasse); Hypocreales (Ordem); Clavicipitacea (Família); M e t a rh i z i u m
(Gênero); Metarhizium anisopliae (Espécie).

. Composição

. Ingredientes ativos**

. Descrição Mínimo Máximo

. Beauveria bassiana, IBCB 66 4 x 103 UFC*** por mililitro ou
grama de produto formulado

2 x 105 UFC*** por mililitro ou
grama de produto formulado

. Metarhizium anisopliae, IBCB 425 4 x 103 UFC*** por mililitro ou
grama de produto formulado

2 x 105 UFC*** por mililitro ou
grama de produto formulado

. Outros ingredientes**

. Nome CAS Função Descrição, requisitos de composi-
ção e condições de uso

. Ácido fosfórico 7664-38-2 Regulador de acidez/ Acidulante Desde que tenha concentração
máxima de 1,5% (um e meio por
cento) no produto formulado.

. Açúcar 57-50-1 Nutriente (substrato nutritivo) Desde que isento de
componentes não autorizados nos
regulamentos da produção orgânica.

. Autorizado nas
formulações na concentração de
quantum satis.

. Água ----- Ve í c u l o Desde que isenta de componentes
não autorizados nos regulamentos
da produção orgânica.

. Bentonita 1302-78-9 Veículo/ Agente de suspensão Desde que tenha concentração
máxima de 20% (vinte por cento)
no produto formulado.

. Calcário 1317-65-3 Ve í c u l o Desde que livre de asbesto, e que
o conteúdo de sílica cristalina seja
menor que 1% (um por cento) no
produto formulado.

. Carboximetilcelulose sódica 9004-32-4 Espessante/ Emulsificante/ Esta-
bilizante

-----

. Caulim 1332-58-7 Diluente sólido/ Veículo Desde que livre de asbesto, e que
o conteúdo de sílica cristalina seja
menor que 1% (um por cento) no
produto formulado.

. Caulinita 1318-74-7 Diluente sólido/ Veículo -----

. Dióxido de silício 7631-86-9 Diluente sólido/ Veículo/ Agente
antiaglomerante/ Dispersante

Desde que livre de sílica cristalina
e que tenha concentração máxima
de 10% (dez por cento) no produ-
to formulado.

. Extrato de malte 80002-48-0 Nutriente (substrato nutritivo)/
Modificador de textura

Desde que isento de componentes
não autorizados nos regulamentos
da produção orgânica.

. Autorizado nas formulações na
concentração de quantum satis.

. Gipsita 13397-24-5 Diluente sólido/ Veículo -----

. Glicerina 56-81-5 Espessante/ Emulsificante/ Esta-
bilizante/ Veículo

-----

. Goma arábica 9000-01-5 Espessante/ Emulsificante/ Esta-
bilizante/ Agente de suspensão/
Surfactante/ Agente de dispersão

-----

. Goma xantana 111 3 8 - 6 6 - 2 Espessante/ Emulsificante/ Esta-
bilizante/ Agente de suspensão

-----

. Grãos de arroz, milho, soja,
trigo, milheto e sorgo

----- Ve í c u l o Inteiros, quebrados ou moídos
desde que esterilizados e isentos
de componentes não autorizados
nos regulamentos da produção or-
gânica.

. Hidróxido de sódio 1310-73-2 Regulador de acidez -----

. Lactose 63-42-3 Veículo/ Diluente -----

. Lecitina 8002-43-5 Dispersante/ Emulsificante/
Agente solubilizante

-----

. Lignosulfonato de sódio 8061-51-6 Dispersante/ Surfactante / Emulsi-
ficante / Agente quelante

Desde que tenha concentração
máxima de 15% (quinze por cen-
to) no produto formulado.

. Maltodextrina 9050-36-6 Veículo/ Diluente/ Aglutinante Desde que tenha concentração
máxima de 23% (vinte e três por
cento) no produto formulado.

. Metilparabeno 99-76-3 Conservante Desde que tenha concentração
máxima de 0,3% (zero vírgula três
por cento) no produto formulado.

. Óleo de girassol 8001-21-6 Diluente/ Veículo/ Solvente/
Emulsificante

-----

. Óleo de milho 8001-30-7 Veículo/ Solvente Desde que isento de componentes
não autorizados nos regulamentos
da produção orgânica.

. Óleo de soja 8001-22-7 Veículo/ Solvente Desde que isento de componentes
não autorizados nos regulamentos
da produção orgânica.

. Peptona 73049-73-7 Nutriente (substrato nutritivo)/
Emulsificante

Desde que isento de componentes
não autorizados nos regulamentos
da produção orgânica.

. Autorizado nas
formulações na concentração de
quantum satis.

. Polissorbato 20 9005-64-5 Emulsificante/ Estabilizante/ Dis-
persante/ Solubilizante/ Umec-

tante/ Surfactante (tensoativo)

Desde que tenha concentração
máxima de 20% (quinze por cen-
to) no produto formulado.

. Sílica gel 63231-67-4 Antiaglomerante/ Antiespumante Desde que tenha concentração
máxima de 10% (dez por cento)
de SiO2 (Dióxido de silício) no
produto formulado.
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. Silicato de magnésio 1343-88-0 Antiaglomerante/ Dispersante Desde que tenha concentração
máxima de 10% (dez por cento)
de SiO2 (Dióxido de silício) no
produto formulado.

. Silicato de magnésio hidrata-
do

1343-90-4 Diluente sólido Desde que tenha concentração
máxima de 10% (dez por cento)
de SiO2 (Dióxido de silício) no
produto formulado.

. Sulfato de sódio 7757-82-6 Diluente sólido/ Veículo -----

. Sorbitol 50-70-4 Emulsificante/ Estabilizante/ Es-
pessante/ Umectante / Veículo/

Diluente

-----

. Terra diatomácea 61790-53-2 Diluente sólido/ Veículo Desde que tenha concentração
máxima de 10% (dez por cento)
de SiO2 (Dióxido de silício) no
produto formulado.

. Classe de uso Inseticida microbiológico

. Tipo de formulação Concentrado emulsionável (EC) ou suspensão concentrada (SC) ou pó molhável (WP) ou
granulado dispersível (WG)

. Indicação de uso

. Alvo biológico 1: Deois flavopicta (Cigarrinha-das-pastagens; Cigarrinha-dos-capinzais)

. Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada em pastagens de capim
braquiária(Brachiaria decumbens). Dose de 2 x 107 UFC/ha de Metarhizium anisopliae mais 2 x 107 UFC/ha de Beauveria
bassiana. Monitorar a presença de ninfas na pastagem, após as primeiras chuvas. Iniciar a aplicação após a detecção da
praga (espumas com ninfas na base das touceiras). Realizar uma única aplicação com volume de calda de 200 litros por
hectare.

. Alvo biológico 2: Euschistus heros (Percevejo marrom)

. Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada para a cultura da soja (Glycine
max). Dose de 3 x 107 UFC/ha de Metarhizium anisopliae mais 3 x 107 UFC/ha de Beauveria bassiana. Realizar 2 apli-
cações, em intervalo de 7 dias, usando volume de calda de 200 litros por hectare. Inspecionar periodicamente a lavoura com
batida de pano após o florescimento e pulverizar quando forem encontrados quatro percevejos maiores que cinco milímetros
por batida de pano, na produção de grãos, ou dois percevejos maiores que cinco milímetros por batida de pano na produção
de sementes.

*Identificação da coleção de depósito dos agentes microbiológicos: Coleção de Microrganismos
Entomopatogênicos "Oldemar Cardim Abreu", Laboratório de Controle Biológico, Centro Experimental do
Instituto Biológico, Campinas, SP (IBCB).

**Os produtos formulados deverão conter, obrigatoriamente, a mesma concentração de Beauveria
bassiana (IBCB 66) e de Metarhizium anisopliae (IBCB 425), e poderão conter um ou mais dos "Outros
ingredientes".

*** UFC: Unidades Formadoras de Colônia.
Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência, devem ser

apresentados: certificado de análise com quantificação dos agentes microbiológicos de controle em UFC;
certificado de classificação taxonômica obtido junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a
identidade de cada agente microbiológico de controle; identificação da coleção de depósito dos agentes
microbiológicos de controle; e teste de estabilidade de prateleira, que comprove a validade do produto
formulado." (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL
Secretário de Defesa Agropecuária

JOSÉ RODRIGUES PINHEIRO DÓRIA
Secretário de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo
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