
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO 
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No- 1, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E O SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhes conferem os arts. 10, 17 e 42 do 
Anexo I do Decreto no 7.127, de 4 de março de 2010, tendo em vista o disposto na Lei no 10.831, de 23 
de dezembro de 2003, no Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007, na Lei no 7.802, de 11 de julho 
de 1989, no Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002, 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 II à Instrução Normativa Conjunta SDA/SDC no 2, de 12 de julho de 2013, e 
renumerar o seu Anexo para Anexo I. 
 
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
 
MARCOS DE BARROS VALADÃO 
Secretário de Defesa Agropecuária 
Substituto 
CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA 
Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser 
apresentados: certificado de classificação taxonômica obtido junto à instituição de ensino ou pesquisa, 
comprovando a identidade do agente biológico de controle; e identificação da coleção de depósito do 
agente biológico de controle. 

 

 

* Água de lavagem dos frascos de trigo e resíduos que não ficaram na peneira utilizada na etapa de 
extração dos nematoides: componentes de 



 

trigo e fragmentos do fungo Amylostereum areolatum. 
Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser 
apresentados: certificado de classificação taxonômica 
obtido junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a identidade do agente biológico de 
controle; identificação da coleção de depósito 
do agente biológico de controle. 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser presentados: 
certificado de classificação taxonômica obtido junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente biológico de controle; e identificação da coleção dedepósito do agente biológico de 
controle. 

* Identificação da coleção de depósito do agente microbiológico: Coleção de Culturas - Micoteca URM - 
Departamento de Micologia / Centro de Ciências Biológicas/ Universidade Federal de Pernambuco 
(URM). 
** UFC: Unidades Formadoras de Colônia. 
Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser presentados: 
certificado de análise com quantificação do agente microbiológico de controle em conídios viáveis e UFC; 
certificado de classificação taxonômica obtido junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente microbiológico 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. 
 



 

Obs.: Para a submissão de registro com base nessa especificação de referência devem ser presentados: 
certificado de classificação taxonômica obtida junto à instituição de ensino ou pesquisa, comprovando a 
identidade do agente microbiológico 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. 


