
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 32, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005 
 
 

 
O SECRETÁRIO  DE  DEFESA  AGROPECUÁRIA DO  MINISTÉRIO  DA  AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA E O PRESIDENTE DO INSTITUTO 
BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  - 
IBAMA, no uso de suas atribuições legais, 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, 

 
Considerando a necessidade de estabelecer norma específica para fins de registro de 
produtos bioquímicos, e o que consta do Processo no- 02000.002567/2004-88, resolvem: 

 
 

Art. 1º. Estabelecer procedimentos a serem adotados para efeito de registro de produtos 
bioquímicos que se caracterizem como produtos técnicos, agrotóxicos e afins, segundo 
definições estabelecidas no Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, art.1º, incisos IV e 
XXXVII. 

 
Art. 2º. Para os efeitos desta Instrução Normativa Conjunta, entende-se por produtos 
bioquímicos aqueles constituídos por substâncias químicas de ocorrência natural com 
mecanismo de ação não tóxico, usados no controle de doenças ou pragas como agentes 
promotores de processos químicos ou biológicos, abrangendo: 

 
I - hormônios e reguladores de crescimento: substâncias sintetizadas em uma parte do 
organismo, transportadas a outros sítios onde exercem controle comportamental ou regulam 
o crescimento de organismos; 

 
II - enzimas: proteínas de ocorrência natural que catalisam reações químicas, sendo que este 
grupo de proteínas inclui peptídeos e aminoácidos, mas não inclui proteínas tóxicas e as 
derivadas de organismos geneticamente modificados. 

 
Parágrafo único. Outros produtos poderão ser avaliados de acordo com esta Instrução 
Normativa Conjunta, quando apresentarem estrutura e identidade funcional idênticas aos 
produtos que ocorrem naturalmente e serão tratados caso a caso. 

 
 

Art. 3º. Para efeito de registro de produtos bioquímicos, o requerente deverá apresentar aos 
órgãos federais de agricultura, saúde e meio ambiente, duas vias do requerimento previsto 
no Anexo II, itens 1 a 13, do Decreto no- 4.074, de 2002, e os dados e estudos estabelecidos 
nos Anexos I, II e III da presente Instrução Normativa Conjunta. 

 
§ 1º. Além dos dados comuns aos três órgãos federais, deverão ser apresentados à ANVISA 
e ao IBAMA, respectivamente, os seguintes dados e informações: 

 
I - à ANVISA: 

 
item 19, do Anexo II, do Decreto nº 4.074, de 2002; ensaios para o estabelecimento de Limite 
Máximo de Resíduos serão requeridos para os produtos bioquímicos de acordo com 
normatização específica; informações sobre prováveis resíduos decorrentes da utilização do 
produto, sendo que, se nenhum resíduo é provável, o requerente deve prover razão técnico- 
científica; comprovante de recolhimento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 
TFVS, conforme regulamentação da ANVISA; e Anexo IV, da presente Instrução Normativa 
Conjunta. 

 
II - ao IBAMA: 
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item 20, do Anexo II, do Decreto no- 4.074, de 2002; comprovante de pagamento do 
Documento de Recolhimento de Receitas - DR, realizado em qualquer agência da rede 
bancária autorizada, segundo códigos da receita e valores definidos pela tabela de preços do 
IBAMA; e Anexo IV, da presente Instrução Normativa Conjunta. 

 
§ 2º. Na marca comercial dos produtos formulados de uso não agrícola, deverão constar 
apostas aos nomes as iniciais “N.A.”. 

 
§ 3º. A obrigatoriedade de apresentação do certificado de registro do produto técnico para 
fins de registro de produtos bioquímicos será analisada caso a caso, levando-se em conta o 
processo de produção e a composição qualitativa e quantitativa da formulação a ser 
registrada. 

 
 

Art. 4º. Os testes para avaliação de produtos bioquímicos somente serão aceitos pelo MAPA, 
ANVISA e IBAMA quando procedentes de laboratórios credenciados, acreditados ou 
habilitados pelo MAPA, pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde - REBLAS 
e pelo Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. 

 
Parágrafo único. Os testes para avaliação de eficiência de produtos bioquímicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, armazenamento ou beneficiamento de produtos agrícolas, 
em florestas plantadas ou em pastagens, deverão ser procedentes de estações 
experimentais credenciadas junto ao MAPA, conforme disposto em sua legislação específica. 

 
 

Art. 5º. Os produtos bioquímicos destinados ao uso em ambientes hídricos deverão atender 
ao especificado nesta Instrução Normativa Conjunta e em norma específica. 

 
Parágrafo único. Na marca comercial do produto formulado, deverão constar apostas ao 
nome as iniciais “A.Q.”. 

 
 

Art. 6º. Na impossibilidade de apresentação de algum teste ou informação, bem como no 
caso de pedido de isenção da apresentação, o requerente deverá apresentar justificativa 
técnica aos órgãos federais de agricultura, saúde e meio ambiente. 

 
§ 1º. Os estudos/testes, informações e justificativas deverão ser identificados e ordenados 
segundo os anexos desta Instrução Normativa Conjunta. 

 
§ 2º. A não apresentação de justificativa implicará arquivamento do processo, e a não 
aceitação documental ensejará o indeferimento do pedido. 

 
 

Art. 7º. Os estudos/testes a que se submeterão os produtos estão ordenados em 3 Fases, 
conforme Anexo IV. 

 
§ 1º. A necessidade dos produtos se submeterem às Fases II e III é: 

 
I - sempre que um ou mais dos testes da Fase I enquadrarem os resultados na Classe I em 
termos de potencial de toxicidade ou positividade para o teste de mutagenicidade, ou quando 
um dos estudos subcrônicos indicar que poderão ser observados efeitos a longo prazo, o 
produto deverá ser submetido à Fase II; 

 
II - sempre que os testes de mutagenicidade realizados na Fase II ou de Resposta de 
Imunidade Celular forem positivos ou indicarem grande comprometimento imunocelular ou 
alterações endócrinas, respectivamente, o produto deverá se submeter à Fase III. 

 
§ 2º. Para os casos em que os testes de mutagenicidade apresentem resultados positivos 
nas Fases I e II estará caracterizado o enquadramento do produto no art. 31, inciso V, do 
Decreto nº 4.074, de 2002. 
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§ 3º. Os testes condicionalmente requeridos constantes do Anexo IV, bem como quaisquer 
outros documentos ou informações adicionais pertinentes, poderão ser solicitados à empresa 
requerente, na forma e prazo estabelecidos na legislação em vigor. 

 
 

Art. 8º. Será permitida a utilização de produtos bioquímicos com outros agrotóxicos, desde 
que os últimos estejam em conformidade com a legislação vigente. 

 
 

Art. 9º. Os modelos de rótulo e bula deverão obedecer às normas estabelecidas na 
legislação vigente. 

 
 

Art. 10. Os casos omissos serão decididos pelos órgãos federais dos setores de agricultura, 
saúde e meio ambiente. 

 
 

Art. 11. Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
GABRIEL ALVES MACIEL 

Secretário de Defesa Agropecuária 
 
 

 
DIRCEU RAPOSO DE MELLO 

Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
 

 
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS 

Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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RELATOR£O TECNECO DE EFECEENCZA E PRATEC&BZ£ZDADE 
 

 
1- Tectcs sobrc a cficiencia e praticabilidadc da formulagao, quu devcrao enter 

no minimo: 
Titulo, autor{ns),  inctituigéo(écs}. 
1ntrodugao. 
8tatcriais c mdtodos: 
local e data (de inicio e término} do nnxaio; 
espécie c variedade  da osltura e proccdimentoc adotadoc {prcparo dc colo e 

tratosculturais)  ou ambientc utilizado no teste; 
dcscrig8o   dos   produtos   usadoc: marca   comercial,   tipo   dc   formula  5o, 

n  ntragéo c idcnaflcagéo do{s) ingmdicntc(s} ativo(c}, 
deecrigao das condi s e dimunaoes ambinntais, 
tratamcnto• 
dose{s} ublizada{s}; 
ndmnro de rcpctigoes, 
tamanho da parccJa espccificando cspa¶o utilizado, densidade populacional da 

cuEivar ou hibrido; 
intcrvalo de apliwg5o. 
dnlinnamento estatisbco; 
método  dc  avaliagao:  devcré  scr  utilizado  o  método  adcquado  para  cada 

situagao, além dc dados dc produgao quando pcrDncntcs. 
Resultados e discuss5o. 
Conclucoes. 
Bibliografias consultadas. 
Rcsponsabilidadc técmca: assinatura do proflmional rcsponsévcl pcla condugao 

do trabalho, mm nome dablografado, ndmcro do Registro no Concclho Profiaaional da 
Catcgoria e rcgifio. 

O documcnto  dcvcré  scr aprcscntado  cm papcl timbrado  do érgao oficial ou 
enbdade privada. 

O Dabalho témico dnvnré or vicado ou cncaminhado pelo chcfc imcdiato do 
pwquisador. 

Condioonantcs: 
os  tcstcs  devcréo  ser  conduzidoc  em  condigMs  dc  campo,  sendo  que  as 

uxccgoos,   desde   que   Ie  iicamuntc   justificadas, serao   analiaadas pclo   érgao 
mpctcntc; 

as informag6cc nclusivas sobrc os tcctcs dcvem ccr rclatadac dc mancira a 
nao dnixar ddvidas cobrc a cficiencia e praticabilidade do produto tmtado; e qualqunr 
dwconfbrmidade fmntc és instrugocs acima dcscritas  dcveré  scr  dcvidamnntc 
juctiflwda  pclo pesquisador. 

It  -  Testcs  c  informag5es  dicponivcis  rcfcrcntes  é  compatibilidadc   ou 
incompatibilidade do produto. 

 

 
 
 

ANEXO  EE 
 
 

equipamentos empmgados na sua utilizagao, 1nfbrmagoes toxicolégicas u ambientais 
sobrc os prindpais produtoa dc dcgradagao do ingredients ativo, quando pcrDnnntc, 
awmpanhadas de cdpias de rcfcrcncias bibliogréflcasj 1nfbrmagdcs sobrc riscos que o 
uao do produto poderé acarietar a organismos nao-alvoc ou ao ambicntc, 

Organismo(s}-alvo{s),   modo  de  agéo  dctalhado;  e  Cépia  do  Ccrtificado  dc 
Registro Especial Tcmporério (RET}. 
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Grau dc Puieza T PT » PF  
Solubilidadc788iscibilidadc T PT ou IA c PF 

Aqua c outros 
solvcntcs 

pH T PT S PF Referc-se ao pH do 
produto ou de suas 

Cocficicntc dc Partigao 
{n-octanol/Agua} 

B7CR PT ou IA c PF Dispcncado caso o 
produto mja soldvel 

 

Dcnsidadc T PT c PF 
Para PT e PE sélidoc 

ou liquidos a TA 
Volatilidadc T   
Viswsidade T  Apnnac para PT e PF 

liquido a TA 
Distribuigao de particular 

Dor tamanho 
T PT c PF Apunas para PT c PF 

sdlidos a TA 
Estabilidade Térmica e 

 

T PT 
" 
P‹ 

PF nas condig5cs dc 
uso. 

Abmviaturast PT - produto tdcmco; PF - produto formulado, r.a. - ingredients ativo, 
T  —   tcctc mplcto;  B  —   teste  ou  publicagao  ciuntiflca  complete;  TA  - temperature 
ambicntc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  T   
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