
Ministério do Meio Ambiente
Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11549526 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

* MINUTA DE DOCUMENTO 

Dispõe sobre o procedimento simplificado para a avaliação
de  produtos  formulados  agrotóxicos  de  origem  química
para fins de concessão de registro que  detenham  como
suporte o dossiê de estudos e informações técnicas de um
produto matriz,  sobre os  valores dos serviços e  sobre a
comunicação da aprovação de análise de requerimentos
de alterações de registro de produtos agrotóxicos.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS (IBAMA), nomeado  por Decreto da Presidência da República de 9 de janeiro de 2019, publicado
no Diário Oficial da União  (D.O.U.) em Edição Extra  de 9 de janeiro de 2019, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 23, incisos I, V e VIII, do Anexo I do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a
Estrutura Regimental do Ibama, publicado no  D.O.U. de 25 de janeiro de 2017  e o art. 134 do Anexo I  da 
Portaria Ibama nº 2.542, de 23 de outubro de 2020, publicada no D.O.U. de 27 de outubro de 2020, que
aprovou o novo Regimento Interno do Ibama, e considerando o disposto na Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, no art. 7º do Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002, e na Portaria Norma�va Ibama nº 84, de 15 de
outubro de 1996, RESOLVE:

SEÇÃO I - DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO  

Art. 1º Fica ins�tuído o Procedimento Simplificado de solicitação e racionalização da avaliação
de produtos formulados agrotóxicos de origem química para fins de concessão de registro,  observadas as
condições, critérios e limitações definidas nos termos desta Instrução Norma�va.  

Art. 2º Para efeito desta Instrução Norma�va, entende-se por:  

I.  Produto  Matriz:  produto  formulado  agrotóxico  cujo  pleito  detenha  as  informações,
documentos e dossiê de estudos necessários à avaliação ambiental para fins de concessão de registro de outro
produto formulado agrotóxico;  

II. Procedimento Simplificado: metodologia de avaliação de produto formulado agrotóxico para
fins de concessão de registro que tenha como suporte o dossiê de estudos e informações técnicas de um
Produto Matriz.  

Art. 3º Para fins dessa Instrução Norma�va, o Procedimento Simplificado se aplica aos pleitos de
avaliação para  fins de concessão de registro  de produtos  formulados agrotóxicos  de origem química  que
tenham a mesma composição qualita�va e quan�ta�va e �po de formulação de um Produto Matriz já avaliado
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pelo Ibama, desde que não apresentem cultura, frequência, dose ou modalidade de aplicação adicionais e/ou
superiores aos do Produto Matriz.  

Art.  4º  Um  produto  formulado  agrotóxico  subme�do  ou  registrado  via  Procedimento
Simplificado de que trata esta Instrução Norma�va não poderá ser u�lizado como Produto Matriz.  

Art.  5º  Os  pleitos  subme�dos  via  Procedimento  Simplificado  deverão  conter  todos  os
documentos previstos na legislação vigente, sendo dispensada a apresentação dos estudos �sico-químicos,
ecotoxicológicos e modelos de rótulo e bula.  

§ 1º A dispensa dos estudos que se refere o caput é condicionada à apresentação de carta de
autorização de cessão de dados, quando a requerente de registro do produto formulado agrotóxico subme�do
via Procedimento Simplificado for dis�nta da requerente/�tular do registro do Produto Matriz. 

§  2º  A  carta  de  autorização  de  cessão  de  dados  deverá  ser  subscrita  e  assinada  pelo
requerente/�tular do registro do Produto Matriz,  autorizando a u�lização dos respec�vos estudos,  para a
avaliação do produto formulado agrotóxico subme�do via Procedimento Simplificado.  

Art. 6º A requerente de registro do produto formulado agrotóxico subme�do via Procedimento
Simplificado deverá apresentar o Anexo I – Declaração de Conformidade e o Anexo II – Quadro Compara�vo ao
Produto Matriz.  

§  1º  Durante  a  avaliação  ambiental,  caso  se  iden�fique  inconsistências  das  informações
apresentadas nos Anexos,  o  requerimento do produto formulado agrotóxico subme�do via  Procedimento
Simplificado poderá ser indeferido.  

§  2º  Os  anexos  deverão  ser  apresentados,  preferencialmente,  em PDF  (Portable  Document
Format) e dispor da ferramenta Reconhecimento Óp�co de Caracteres (OCR), ou outra tecnologia superior.   

§  3º  Para  fins  de  registro  subme�do  via  procedimento  simplificado,  as  indicações  de  uso
adicionais e/ou superiores aos do Produto Matriz serão indeferidas.  

Art.  7º Os dizeres rela�vos ao meio ambiente autorizados em rótulo e bula para o Produto
Matriz  estarão  automa�camente  aprovados  para  pleito  do  produto  formulado  agrotóxico  subme�do  via
Procedimento Simplificado, respeitando as especificações de indicação de uso autorizadas.  

§  1º  Os dizeres em rótulo e bula devem ser  idên�cos entre o Produto Matriz  e  o produto
formulado agrotóxico subme�do via Procedimento Simplificado quanto às frases de advertência, classificação
ambiental e cuidado com o meio ambiente.  

§ 2º O Ibama não emi�rá os dizeres rela�vos ao meio ambiente em rótulo e bula para o pleito
do  produto  formulado  agrotóxico  subme�do  via  Procedimento  Simplificado,  salvo  quando  iden�ficada  a
necessidade pelo órgão.  

Art. 8º Para fins de emissão do Resultado da Avaliação do Potencial de Periculosidade Ambiental
(PPA), a avaliação que se refere ao Procedimento Simplificado será realizada mediante relatório elaborado pelo
Ibama.  

Art. 9º.   Para o Procedimento Simplificado, o Ibama poderá acatar a conclusão da análise do
mesmo  produto  formulado  realizada  pela  ANVISA,  mediante  recebimento  do  Informe  de  Avaliação
Toxicológica (IAT) ou documento de igual valor, respeitando as especificações autorizadas pela agência.  

Art.  10.  Os  requerimentos  de  registro  de  produtos  formulados  agrotóxicos  solicitados  via
Procedimento Simplificado que tratam esta norma�va terão tramitação própria.  

SEÇÃO II – DOS VALORES DOS SERVIÇOS, DAS VEDAÇÕES E DA COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO
DE ANÁLISE DE REQUERIMENTOS DE ALTERAÇÕES DE REGISTRO  

Art. 11. Para o serviço de Avaliação e Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental de
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produtos  formulados  agrotóxicos  de  origem  química  que  tenham  a  mesma  composição  qualita�va  e
quan�ta�va e �po de formulação de um Produto Matriz, deverá ser recolhido o valor referente ao serviço "2.
AVALIAÇÃO E ANÁLISE" - “2.2.2 Produto formulado”, conforme ANEXO I da Portaria Interministerial nº 812, de
29 de setembro de 2015. 

Art. 12. Para o serviço de alteração de registro para inclusão de novos usos quanto à cultura,
frequência, dose ou modalidade de aplicação, deverá ser recolhido o valor referente ao serviço "2. AVALIAÇÃO
E ANÁLISE" - “2.5 Reavaliação técnica de agrotóxicos (inclusão de novos usos)”, conforme ANEXO I da Portaria
Interministerial nº 812, de 2015.  

Art.  13.  Para  os  demais  serviços  de  alteração  de  registro,  deverá  ser  recolhido  o  valor
referente ao serviço "2. AVALIAÇÃO E ANÁLISE" - “2.2.5. Pequenas alterações”, conforme ANEXO I da Portaria
Interministerial nº 812, de 2015.  

Art. 14. São vedadas as alterações de registro rela�vas à composição qualita�va e quan�ta�va,
�po de formulação ou processo produ�vo do produto formulado subme�do via Procedimento Simplificado,
quando não solicitadas para o Produto Matriz.  

Art.  15.  A  comunicação pelo  Ibama quanto à  aprovação de requerimentos  de alteração de
registro sobre qualquer �po de produto agrotóxico de origem química poderá ser realizada via O�cio, sendo
dispensada a necessidade de emissão de Resultado da Avaliação do Potencial de Periculosidade Ambiental
(PPA) atualizado pelo Ibama.  

Parágrafo único.  Para o serviço de emissão de PPA atualizado,  deverá ser  recolhido o valor
referente ao serviço "2. AVALIAÇÃO E ANÁLISE"- “2.2.4 PPA Complementar”, conforme ANEXO I da Portaria
Interministerial nº 812, de 2015.  

SEÇÃO III – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 16.  O descumprimento das condicionantes estabelecidas nesta Instrução Norma�va poderá
acarretar responsabilização administra�va, civil e penal conforme Decreto nº 4074, de 4 de janeiro de 2002 e
demais legislações per�nentes.   

Parágrafo  único.  Sendo  constatada  inconsistência  sanável  no  pleito  deferido  do  produto
formulado subme�do via Procedimento Simplificado, a autorização poderá ser suspensa, e ainda cancelada
nos casos de irregularidade insanável ou em situações de fraude, considerando o prazo disposto no § 9o, Art. 
86 do Decreto nº 4074/2002, sem prejuízo das demais sanções administra�vas, penais e civis aplicáveis.  

Art. 17.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor em XXXXX.   

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

A ______________ (requerente  de  registro  de produto formulado agrotóxico  subme�do via  Procedimento
Simplificado),  declara,  para  os  devidos  fins,  que  o  produto  ___________  (produto  formulado  agrotóxico
subme�do  via  Procedimento  Simplificado),  será  suportado  pelo  dossiê  de  estudos  do  produto
__________(Produto Matriz), da ______________ (proprietária dos dados do Produto Matriz), mediante carta
de autorização de uso de dados, atendendo aos requisitos de mesma composição qualita�va e quan�ta�va,
mesmo �po de formulação e mesmo processo de produção do Produto Matriz. 

 A  ____________  (requerente  de  registro  de  produto  formulado  agrotóxico  subme�do  via  Procedimento
Simplificado) compromete-se a produzir o produto _____________ (produto formulado agrotóxico subme�do
via Procedimento Simplificado)  através  do mesmo processo de produção,  atendendo as  especificações de
mesmo �po de  formulação,  mesma iden�dade dos  componentes  e  ingrediente(s)  a�vo(s),  bem os  como
mesmos limites quan�ta�vos nominais, mínimos e máximos do Produto Matriz. 
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 A  ___________  (proprietária  dos  dados  do  Produto  Matriz),  compromete-se  a  informar  à  empresa
___________  (requerente  de  registro  de  produto  formulado  agrotóxico  subme�do  via  Procedimento
Simplificado), qualquer solicitação de alteração de composição qualita�va e quan�ta�va, �po de formulação
ou processo produ�vo solicitada aos órgãos de registro para o produto___________ (Produto Matriz). 

 As alterações de composição qualita�va e quan�ta�va, �po de formulação ou processo produ�vo solicitadas
para  o  produto  ___________  (Produto  Matriz)  serão,  em  prazo  não  superior  a  30  dias,  solicitadas  pela
empresa ____________ (requerente de registro de produto formulado agrotóxico subme�do via Procedimento
Simplificado)  para  o  produto  __________  (produto  formulado  agrotóxico  subme�do  via  Procedimento
Simplificado) aos órgãos de registro. 

____________________________________________________ 

 Assinatura do Representante Legal da requerente de registro de produto formulado agrotóxico subme�do via
Procedimento Simplificado 

 (reconhecimento de firma). 

 _____________________________________________________ 

 Assinatura do Representante Legal da empresa proprietária dos dados do Produto Matriz 

 (reconhecimento de firma). 

ANEXO II – QUADRO COMPARATIVO AO PRODUTO MATRIZ  

Produto formulado subme�do via
Procedimento Simplificado

Produto Matriz

Marca Comercial

 Empresa detentora

Há carta de
autorização de
cessão de dados em
caso de
requerentes/�tulares
de registro dis�ntos?

(SIM ou NÃO)

Caso NÃO houver
carta de autorização
de cessão de dados,
foram apresentados
os estudos?

(SIM ou NÃO)

Data da emissão do
PPA (somente para o
Produto Matriz)

não se aplica
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Produto(s) técnico(s)
e Empresa(s)
fabricante(s) do(s)
produto(s) técnico(s)

Empresa(s)
fabricante(s) do
produto formulado –
formulador(es)

Empresa(s)
manipuladora(s) do
produto formulado –
manipulador(es)

Há cultura,
frequência, dose ou
modalidade de
aplicação adicionais
e/ou superiores aos
do Produto Matriz?

(SIM ou NÃO)

Cultura Dose
Intervalo

de
aplicação

Forma
de

aplicação
Cultura Dose

Intervalo
de

aplicação

Forma
de

aplicação

 Observação: Para casos que as informações não sejam aplicáveis, o campo específico do Anexo II deve ser preenchido
como "não se aplica".

EDUARDO FORTUNATO BIM

Presidente do Ibama

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO MARUCH TONELLI, Analista Ambiental, em
07/02/2022, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 11549526 e o código CRC 00BA1087.
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