
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SDA/SDC N° 3, DE 11 DE MAIO DE 2012. 
 
 

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA e o SECRETÁRIO SUBSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO, D O MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO , no uso das atribuições que lhes conferem os 
arts. 10 e 42 do Anexo I do Decreto no 7.127, de 4 de março de 2010, tendo em vista o disposto na Lei no 
7.802, de 11 de julho de 1989, na Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003, no Decreto no 4.074, de 4 de 
janeiro de 2002, no Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007, no Decreto no 6.913, de 23 de julho de 
2009, na Instrução Normativa Conjunta no 1, de 24 de maio de 2011, e o que consta do Processo no 

21000.005413/2011-11, resolvem: 
 
Art. 1o Acrescentar o Anexo III à Instrução Normativa Conjunta SDA/SDC no 2, de 2 de 

junho 2011. 
 
Art. 2o Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
 

ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA 
Secretário de Defesa Agropecuária 

 
 
 

HELCIO CAMPOS BOTELHO 
Secretário Substituto de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo  
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ANEXO III 
 

ESPECIFICAÇÕES DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS COM USO 
APROVADO PARA A AGRICULTURA ORGÂNICA 

 
07 
Agente microbiológico de controle: Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 
Classificação Taxonômica: Eukaryota (Super-reino); Fungi (Reino); Dikarya (Sub Reino); 
Ascomycota (Divisão); Pezizomycotina (Subdivisão); Sordariomycetes (Classe); Hypocreomycetidae 
(Subclasse); Hypocreales (Ordem); Clavicipitacea (Família); Metarhizium (Gênero); Metarhizium 
anisopliae (Espécie). 
Composição 

Descrição Função Concentração 

Esporos do fungo Metarhizium 
anisopliae, isolado IBCB 425* 

Ingrediente ativo 
5 x 108 a 2 x 1012 esporos viáveis do 
fungo por grama de produto 
formulado 

Partículas de arroz (esterilizado) Substrato de crescimento / 
veículo 

____________________ 

Classe de uso Inseticida microbiológico 
Tipo de Formulação Pó molhável ou granulado 
 Indicação de uso 
 Alvo biológico 1: Mahanarva fimbriolata (cigarrrinha-da-raiz) 
Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura da cana-de-açúcar. Monitorar a presença de ninfas no campo  após as primeiras chuvas. 
Iniciar a aplicação após a detecção da praga (espumas com ninfas na base das touceiras). Dose de 
aplicação de 1 x 1012 conídios/ha. Realizar duas aplicações por ciclo da cultura. 
Alvo biológico 2: Zulia entreriana (cigarrinha-das-pastagens) 
Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada em 
pastagens. Monitorar a presença de ninfas no campo após as primeiras chuvas. Iniciar a aplicação após a 
detecção da praga (espumas com ninfas na base das touceiras). Dose de aplicação de 1 x 1012 
conídios/ha. Realizar duas aplicações por ano. 
* Identificação da coleção de depósito do agente microbiológico: IBCB - Instituto Biológico (Campinas - 
SP) 
 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser apresentados: 
certificado de classificação taxonômica obtida junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente biológico de controle; identificação da coleção de depósito do agente 
microbiológico de controle; e teste de estabilidade de prateleira, que comprove a validade do produto 
formulado. 
 

08 
Agente microbiológico de controle: Trichoderma stromaticum, isolado CEPLAC 3550 
Classificação Taxonômica: Fungi (Reino); Ascomycota (Divisão); Sordariomycetes (Classe); 
Hypocreales (Ordem); Hypocreaceae (Família); Trichoderma (Gênero); Trichoderma stromaticum 
(Espécie) 
Composição 



 

Descrição Função Concentração 

Conídios de Trichoderma 
stromaticum, isolado CEPLAC 
3550* 

Ingrediente ativo 
2,3 x 108 conídios viáveis do fungo por 

grama do produto formulado 

Grão de arroz (esterilizado) Substrato de 
crescimento / 
veículo 

____________________ 

Classe de uso Fungicida microbiológico 
Tipo de Formulação  Pó molhável (WP) 
Indicação de uso 
Alvo biológico: Moniliophthora perniciosa (vassoura de bruxa do cacaueiro) 
Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura do cacau. Dose de aplicação: 2 kg do produto/ha, contendo 2,3 x 108 conídios por grama 
de produto formulado ou 320 litros de calda por ha, contendo 1,4 x 106 conídios por ml de calda. 
Realizar quatro aplicações anuais no período de maio a agosto. 

   * Identificação da coleção de depósito do agente microbiológico: Laboratório de Biocontrole da 
Seção de Fitopatologia do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC/CEPLAC). 

 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser apresentados: 
certificado de classificação taxonômica obtida junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente biológico de controle; identificação da coleção de depósito do agente 
microbiológico de controle; e teste de estabilidade de prateleira, que comprove a validade do produto 
formulado. 
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Azadirachta indica 
 Ingrediente ativo 
 Óleo de amêndoas de sementes secas de 
Azadirachta indica 
Nome comum: nim ou neem 

Princípio ativo (marcador): Azadiractina A e 3-
Tigloilazadiractol. 

Processo de obtenção do ingrediente 
ativo 

Óleo obtido exclusivamente por prensagem a frio das 
amêndoas de sementes secas de Azadirachta indica. 

Composição 

Ingrediente ativo 

Descrição Mínimo Máximo 
Óleo de Nim 3 % 100 % 
Teor de Azadiractina A no produto 
formulado 

100 ppm (0,01%) 3.000 ppm (0,3%) 

Outros ingredientes 

Função* Nome 
Adjuvante Óleo vegetal de soja; óleo mineral 
Veículo Óleo de canola puro; água destilada 
Antioxidante Ácido ascórbico de origem natural; óleo de sementes de uva 
Protetor solar Extrato de urucum 



 

Surfactante Sabão de coco 

Emulsificante / Emulsionante 
Lecitina de soja; óleo de babaçu; goma xantana; goma 
arábica; goma guar; citrato de sódio; sabão sódico; sabão 
potássico 

Espessante Dióxido de silício 
Regulador de acidez Hidróxido de sódio 
Agente suspensor Silicato de magnésio 
Classe de uso Inseticida / Fungicida  
Tipo de Formulação Concentrado Emulsionável 
Indicação de uso 

 Alvo biológico 1: Erysiphe polygoni (oídio do feijoeiro) 

Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura do feijão na dose de aplicação de 3,0 g de Azadiractina / 100 litros de calda (30 ppm). 

Alvo biológico 2: Bemisia argentifolii (mosca-branca) 

Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para as culturas do melão e feijão na dose de aplicação de 8,0 g de Azadiractina / 100 litros de calda (80 
ppm). 

Alvo biológico 3:  Bemisia tabaci (mosca-branca) 

Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura do tomate na dose de aplicação de 8,0 g de Azadiractina / 100 litros de calda (80 ppm). 

Alvo biológico 4:  Neoleucinodes elegantalis (broca pequena) 

Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura do tomate na dose de aplicação de 6,0 g de Azadiractina / 100 litros de calda (60 ppm). 

Alvo biológico 5:  Helicoverpa zea (broca grande) 

Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura do tomate na dose de aplicação de 6,0 g de Azadiractina / 100 litros de calda (60 ppm). 

Alvo biológico 6:  Tuta absoluta (traça do tomateiro) 

Culturas: Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada 
para a cultura do tomate na dose de aplicação de 6,0 g de Azadiractina / 100 litros calda (ou 60 ppm). 

* Os produtos formulados poderão conter, no máximo, um ingrediente de cada classe funcional. 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser apresentados: 
metodologia e resultados detalhados da análise quantitativa do teor de Azadiractina e 3-Tigloilazadiractol 
presentes no produto formulado, que deverá ser realizada por métodos cromatográficos de identificação e 
quantificação validado conforme guia de validação oficial (por exemplo,  Guia para Validação de 
Métodos Analíticos e Bioanalíticos da ANVISA - Resolução da ANVISA Nº 899, de 29 de maio de 2003) 
ou guia internacionalmente reconhecido. Recomenda-se o uso de métodos cromatográficos acoplado a 
detector de espectrometria de massas sequencial e adoção de padrão analítico com pureza mínima de 
95%; caracterização físico-química do produto formulado, constando pH e solubilidade/miscibilidade; e 
teste de estabilidade acelerada ou de prateleira, que comprove a validade do produto formulado. 
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Agente microbiológico de controle: Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 

Classificação Taxonômica: Eukaryota (Super-reino); Fungi (Reino); Ascomycota (Divisão); 
Pezizomycotina (Subdivisão); Sordariomycetes (Classe); Hypocreales (Ordem); Cordycipitaceae 
(Família); Beauveria (Gênero); Beauveria bassiana (Espécie). 

Composição 

Descrição Função Concentração 

Conídios do fungo Beauveria bassiana,  
isolado IBCB 66* 

Ingrediente ativo 
 2 a 30% contendo de 0,5 a 1x109 
UFC por grama de produto 
formulado 

Arroz parboilizado, arroz branco, milho, 
soja, trigo, milheto ou sorgo 
(esterilizados) 

Substrato de 
crescimento (inerte) 

_________________ 

Classe de uso Inseticida microbiológico 
Tipo de Formulação Pó molhável (WP) 
 Indicação de uso 
 Alvo biológico 1: Bemisia tabaci raça B (mosca-branca) 
Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada para as 
culturas de soja e pepino. Dose de 0,75 x 1012 conídios/ha. A aplicação deve ser realizada com umidade 
relativa acima de 70%. Reaplicar em intervalo de 14 dias, e não devem ser efetuadas mais de que 4 
aplicações por safra da cultura. 
Alvo biológico 2: Cosmopolites sordidus (moleque da bananeira) 
Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada para a 
cultura da bananeira. Dose de 5 x 1012 conídios/ha. A aplicação deve ser realizada: 100 iscas do tipo 
“telha”/ha; 50 ml de pasta fúngica/ isca; 1 x 109 esporos/ml de pasta. Realizar 3 aplicações. 
Alvo biológico 3: Tetranychus urticae (ácaro rajado) 
Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada para a 
cultura do morango. Dose de 1 x 1012 conídios/100 l de calda. A aplicação deve ser realizada em baixas 
infestações da praga, com umidade relativa elevada, em seis pulverizações a cada 3 a 4 dias, com o jato 
dirigido para a face inferior das folhas. 
Alvo biológico 4: Dalbulus maidis (cigarrinha do milho) 
Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada para a 
cultura do milho. Dose de 8 x 1012 conídios/ha. Realizar mais de uma aplicação. 
* Identificação da coleção de depósito do agente microbiológico: Instituto Biológico de Campinas 
(IBCB). 
 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser apresentados: 
certificado de classificação taxonômica obtida junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente biológico de controle; identificação da coleção de depósito do agente 
microbiológico de controle; e teste de estabilidade de prateleira, que comprove a validade do produto 
formulado. 
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Agente biológico de controle: Phytoseiulus macropilis 

Classificação Taxonômica: Eukaryota (Super-reino); Animal (Reino); Arthropoda (Filo); Arachnida 
(Classe); Acari (Subclasse); Mesostigmata (Ordem); Phytoseiidae (Família); Phytoseiulus (Gênero); 
Phytoseiulus macropilis (Espécie). 

Classe de uso Inseticida biológico 

Forma de apresentação Insetos vivos 

Indicação de uso 

Alvo biológico: Tetranychus urticae (ácaro rajado) 

Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico. Eficiência agronômica comprovada para a 
cultura do morango. No início da infestação o ácaro rajado prefere as folhas mais velhas, a colonização 
ocorre na parte inferior das folhas, onde produz grande quantidade de teia e provoca a formação de 
manchas branco-prateadas, sintomas visuais que facilitam a sua detecção. É necessário realizar o 
monitoramento do ácaro rajado, de uma a duas vezes por semana, anotando-se o número de indivíduos 
encontrados por ponto de amostragem, com auxílio de uma lupa com vinte vezes de aumento. A 
quantidade de pontos amostrados varia conforme o tamanho da área sugerindo-se monitorar uma planta a 
cada dez metros de linha do canteiro. O controle deve ser realizado no início da infestação do ácaro 
rajado na cultura, a partir de cinco ácaros rajado por folha. Liberar 100.000 ácaros predadores/ha, 
direcionadas aos focos iniciais de infestação, buscar atingir os pontos de ocorrência do ácaro rajado de 
forma uniforme na área afetada. Em caso de reinfestação nova liberação poderá ser realizada após 19 
dias. 
Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência deve ser apresentado 
certificado de identificação taxonômica obtida junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente biológico de controle.  

 
 

 


