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NOTA TÉCNICA SOBRE LEGISLAÇÃO DE BIOINSUMOS 
 

RESUMO DA NOTA TÉCNICA 
 

 Bioinsumos à base de microrganismos representam o futuro de uma 

agropecuária produtiva e sustentável podendo substituir, total ou 

parcialmente, fertilizantes químicos e agrotóxicos. 

 A produção de bioinsumos requer conhecimento, treinamento, 

infraestrutura adequada e um controle rígido de qualidade do produto 

final, garantindo a ação esperada do produto. 

 Em 2020 o Brasil completa 100 anos de uso e desenvolvimento de 

inoculantes, com enormes avanços na pesquisa, na indústria e na 

legislação, que resultaram na seleção de microrganismos elite e 

qualidade crescente dos produtos comerciais. 

 Resultados de análises realizadas em inoculantes e agentes 

microbiológicos de controle (AMC) produzidos on farm são alarmantes, a 

grande maioria com ausência dos microrganismos esperados e com 

níveis elevados de patógenos de plantas, animais e ao homem. 

 O uso de bioinsumos sem a qualidade esperada pode resultar, dentre 

outros, em: (i) riscos sanitários à agropecuária, inclusive afetando as 

exportações brasileiras por contaminação de produtos com patógenos; (ii) 

contaminação irreversível do solo e de cursos de água; (iii) gestão 

inadequada de resíduos; (iv) introdução de patógenos de plantas e 

animais e infecções em humanos.  

 É necessário dar atenção ao patrimônio genético brasileiro, pois a 

flexibilização da produção de bioinsumos pode favorecer o acesso 

indevido aos recursos genéticos, inclusive por parte de interessados 

estrangeiros.  

 Urge estabelecer mecanismos de rastreabilidade dos microrganismos 

utilizados nos bioinsumos produzidos on farm, de controle da qualidade 

dos produtos finais por laboratórios independentes e de fiscalização pelo 

MAPA, nos moldes do que existe hoje na legislação brasileira para 

inoculantes comercializados em território nacional.  
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 Estimular pequenos e médios agricultores a dispender recursos para 

instalar biofábricas e produzir bioinsumos pode gerar efeito reverso e 

prejuízos econômicos ao agricultor, além de impactos ambientais e à 

saúde.  

 A aplicação de produtos biológicos exige cuidados iguais ou maiores do 

que os químicos, sendo essencial o acompanhamento de profissional 

qualificado.  

 Urge estabelecer uma legislação de proteção intelectual aos 

microrganismos selecionados pela pesquisa pública e privada, por 

exemplo, aos moldes da lei de proteção de cultivares, como forma de 

proteger investimentos em ciência e tecnologia, caso contrário o 

lançamento de futuros bioativos estará irreversivelmente comprometido.  

 Urge estabelecer mecanismos de controle da biopirataria industrial, 

relacionada ao uso de bioinsumos comerciais como inóculo inicial na 

produção on farm, o que compromete, irreversivelmente, a confiança no 

Estado Brasileiro, sua capacidade de controle regulatória e os 

investimentos em pesquisa pública e privada e em produção pelo setor 

privado. 

 O INCT-MPCPAgro acumula cerca de 3.000 anos de conhecimento em 

microbiologia aplicada à agricultura e as informações aqui apresentadas 

foram tomadas com base em estudos e conhecimentos adquiridos em 

pesquisas e compartilhados em diversas redes científicas e com o setor 

produtivo.  
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NOTA TÉCNICA SOBRE LEGISLAÇÃO DE BIOINSUMOS 
 
Descrição dos responsáveis pela nota técnica: O programa de Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) foi criado com o objetivo de “agregar, 
de forma articulada, os melhores grupos de pesquisa na fronteira da ciência e 
em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país, impulsionar 
a pesquisa científica básica e fundamental competitiva internacionalmente e 
estimular o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica de ponta 
associada a aplicações para promover a inovação e o espírito empreendedor”. 
No Edital para INCTs de 2014, com resultado divulgado em dezembro de 2016 
e financiado pelo CNPq, CAPES e Fundações Estaduais de Fomento à 
Pesquisa, foram aprovados 102 projetos, 11 dos quais na área de “Ciências 
Agrárias e Agronegócio”, sendo o nosso INCT-MPCPAgro o único específico na 
área de uso de microrganismos como bioinsumos na agricultura. 

Participam do INCT-MPCPAgro 10 unidades da Embrapa (Soja-PR; 
Agrobiologia-RJ; Amazônia Ocidental-AM; Arroz e Feijão-GO; Cerrados-DF; 
Clima Temperado-RS; Milho e Sorgo-MG; Recursos Genéticos e Biotecnologia-
DF; Semiárido-PE; Tabuleiros Costeiros-SE); 12 universidades públicas federais 
e estaduais e uma sem fins lucrativos [Universidade Federal do Paraná (UFPR)-
Curitiba (Dept. Genética e Dept. Agronomia)-PR]; UFPR-Campus Palotina-PR; 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)-Campus Cornélio 
Procópio-PR; Universidade Estadual de Londrina (UEL)-PR; Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG)-PR; Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB)-Campus Juazeiro-BA; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), Seropédica-RJ; Universidade Federal de Goiás (UFG)-GO; 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte-MG; 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Terezina-PI e Centro Universitário de Sete 
Lagoas, Sete Lagoas-MG; 02 instituições estaduais de pesquisa: Instituto 
Agronômico do Paraná (IAPAR)-PR (Agora Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Paraná, IDR-Paraná) e Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio 
de Janeiro (PESAGRO)-RJ. Participam ainda como colaboradoras mais de 20 
instituições de pesquisa ou ensino internacionais e mais de 20 empresas do setor 
privado.  

O INCT-MPCPAgro conta, hoje, com 270 membros, 110 dos quais 
pesquisadores ou professores com doutorado, a maioria com pós-doutorado, 
vários com mais de 20 anos de experiência em microrganismos na agricultura. 
Considerando que para a formação de um doutor são necessários, no mínimo, 
10 anos de estudos, da graduação à pós-graduação, e considerando que os 
profissionais deste INCT têm, no mínimo, 10 anos de experiência em um 
emprego permanente (em geral, mais de 20 anos, vários com 30 anos), isso dá, 
ao corpo fixo do projeto, ao menos, 2.200 anos de conhecimento na área, sendo 
um número mais realista estimado em 3.000 anos. A maioria dos demais 
membros é de pós-doutorandos, doutorandos e mestrandos, desenvolvendo 
pesquisas de ponta na área de microbiologia do solo e ambiental. Nos últimos 
dois anos e meio o INCT-MPCPAgro contribuiu com cerca de 300 artigos em 
revistas científicas com corpo editorial, a maioria internacional, 300 outros tipos 
de publicações, 04 produtos comerciais com registro e conclusão de mais de 100 
dissertações e teses de mestrado e doutorado. O valor das tecnologias 
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estudadas, identificadas, validadas e lançadas no projeto está estimado em U$ 
20 bilhões anuais.  

Com esse sólido embasamento, os membros do INCT-MPCPAgro 
estudaram, discutiram e vêm apresentar considerações sobre o “DECRETO Nº 
10.375, DE 26 DE MAIO DE 2020”, que institui o Programa Nacional de 
Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, no 
âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e sobre 
documentos relacionados que estão abertos à consulta pública. Cabe salientar 
que uma das finalidades dos INCTs é dar respostas rápidas à sociedade, sem 
perdas nos labirintos da burocracia e uma das metas do projeto é dar suporte a 
políticas públicas.  

Todas as considerações aqui expostas não representam o 
posicionamento das instituições supramencionadas, ou das instituições de 
fomento à pesquisa, mas sim dos 3.000 anos de conhecimentos acumulados 
pelo grupo de pesquisa do INCT-MPCPAgro.  

 
O que foi conquistado com o uso de microrganismos na agricultura 
brasileira e não pode ser perdido: Não se pode discutir sobre o presente e o 
futuro sem conhecer o passado. Desse modo, é importante relembrar, 
brevemente, o histórico dos inoculantes no Brasil. Os primeiros estudos de 
identificação de estirpes de rizóbios foram desenvolvidos pelo Instituto 
Agronômico de Campinas (SP) para a cultura da soja, em 1920, e a primeira 
distribuição de inoculantes para agricultores ocorreu em 1930. As pesquisas 
tomaram força a partir da década de 1940, especialmente com a criação da 
“Coleção de Culturas SEMIA” (Seção de Microbiologia Agrícola), do Instituto de 
Pesquisas Agronômicas (RS), capitaneada pelo Prof. Dr. João Ruy Jardim Freire 
(UFRGS) que trouxe, para o Brasil, estirpes promissoras para a cultura da soja, 
além de selecionar estirpes nativas ou importadas para outras leguminosas. 
Com o aumento na demanda por inoculantes pelos agricultores, o Prof. Jardim 
Freire auxiliou no estabelecimento da primeira indústria de inoculantes, a Leivas 
Leite, em 1956, na cidade de Pelotas, RS e, nesse mesmo ano, foi publicada a 
primeira lista de estirpes aptas a serem utilizadas em inoculantes comerciais 
para a cultura da soja. A esses esforços juntou-se a brilhante Dra. Johanna 
Döbereiner (Embrapa, RJ) e, juntos, participaram da Comissão Nacional da Soja, 
na década de 1960, decisiva para que o País adotasse a inoculação e garantisse 
os benefícios da fixação biológica do nitrogênio (FBN) para essa cultura. O uso 
de rizóbios para a cultura da soja e de outras leguminosas na agropecuária 
tomou força no país e várias reuniões foram realizadas para definir quais seriam 
os mecanismos de recomendação de estirpes mais adequadas para cada 
cultura. A primeira legislação foi publicada em 1980, a partir da qual foram 
passaram a ser feitas especificações de registro de estabelecimento, de produto 
e controle qualidade dos inoculantes. Em maio de 1985 foi criada e realizada a 
primeira reunião de uma rede que passou a ser denominada RELARE (Rede de 
Laboratórios para Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de 
Inoculantes Microbianos de Interesse Agrícola), reunindo membros de 
instituições de pesquisa, das indústrias de inoculantes, do MAPA e de outros 
órgãos governamentais e do setor privado. Desde então, as reuniões ocorrem, 
no mínimo, a cada dois anos. Frutos dessas reuniões, surgiram os protocolos e 
critérios vigentes na legislação brasileira para pesquisa, análise de qualidade e 
registro de inoculantes (Instrução Normativa Nº 30, de 12 de novembro de 2010; 
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Instrução Normativa Nº 13, de 24 de março de 2011 e seus anexos); nosso INCT 
colaborou, também, para a atualização metodológica da Instrução Normativa Nº 
14, de 13 de abril de 2018. Uma das exigências da legislação é que as indústrias 
utilizem exclusivamente estirpes (=cepas) estudadas pela pesquisa quanto ao 
impacto ambiental e que passaram por rigorosos testes de laboratório, casa de 
vegetação e eficiência agronômica. Por sua vez, as indústrias são fiscalizadas 
periodicamente quanto à garantia da qualidade dos inoculantes, incluindo a 
concentração e a identidade das estirpes e a ausência de microrganismos 
contaminantes.  

Em 2020 completam-se, portanto, 100 anos de pesquisa e 
desenvolvimento de inoculantes. Graças a esse histórico brilhante, o Brasil é 
reconhecido internacionalmente como líder em pesquisas e uso de 
microrganismos promotores do crescimento de plantas na agricultura, possuindo 
a legislação mais avançada de inoculantes, inclusive servindo de modelo para 
outros países. Só com a cultura da soja, a economia estimada em 2020 pela 
FBN, pela substituição ao uso de N-fertilizante, é de U$ 15 bilhões anuais e, 
considerando a taxa de 10,5 kg CO2 emitidos por kg de N-fertilizante utilizado na 
agricultura, deixam de ser emitidos na atmosfera 150 milhões de toneladas de 
CO2 equivalentes, representando uma das metas do Plano ABC do Governo 
brasileiro. A seriedade do mercado e a confiança dos agricultores nos produtos 
resultaram no estabelecimento de várias indústrias de inoculantes em território 
nacional na última década, inclusive estrangeiras, proporcionando um 
crescimento exponencial do consumo de inoculantes, que atualmente supera 70 
milhões de doses anuais. Enquanto a pesquisa evoluiu na busca e seleção de 
mais estirpes cada vez mais eficientes e adequadas para cada cultura, a 
indústria evoluiu na melhoria das formulações, fazendo com que os inoculantes 
chegassem ao mercado com maior concentração e melhor proteção das células 
para uso em condições de estresses ambientais térmicos, hídricos e solar. É 
interessante comentar que o preço médio do inoculante comercial é, 
provavelmente, o menor do mundo, cerca de R$ 10 por hectare. Os membros do 
INCT-MPCPAgro são “filhos, netos e, agora, bisnetos” formados nas escolas da 
Dra. Johanna Döbereiner e do Prof. Dr. João Ruy Jardim Freire, constituindo um 
grupo com grande conhecimento sobre inoculantes. Embora não faça parte do 
escopo do INCT-MPCPAgro, cabe comentar que o histórico, conceito e realidade 
quanto aos agentes microbiológicos de controle (ou biodefensivos, ou 
biopesticidas) são semelhantes. 

O intuito maior desta “Nota Técnica” é alertar e contribuir sobre a 
importância que deve ser dada à manutenção da qualidade dos insumos 
biológicos a serem aplicados na agricultura brasileira, evitando-se quaisquer 
riscos que sua produção e uso inadequados possam causar a sua eficiência 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DECRETO Nº 10.375, DE 26 DE MAIO DE 2020 

Aspectos positivos:  

(i) Em relação aos produtos contendo microrganismos, é de grande 
relevância reconhecer o protagonismo dos mesmos na busca por uma 
agricultura sustentável, estabelecendo uma política governamental. 

(ii) Possibilidade de fomentar a pesquisa. 
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(iii) Alinhamento de marcos regulatórios nacionais e internacionais o que, 
dentre outros benefícios, pode permitir maior sintonia das ações 
brasileiras em acordos internacionais de proteção ambiental e agilizar 
o processo de registro de produtos de qualidade e eficazes na 
agropecuária. Com isso, haverá maior interesse em investimentos em 
pesquisa, pois o retorno do investimento realizado será mais rápido, 
bem como em investimentos na produção de bioinsumos pelo setor 
privado. 

(iv) Proporcionar maior visibilidade dos benefícios da aplicação na 
agricultura de produtos contendo microrganismos, contribuindo para 
aumentar o uso da tecnologia. 

Aspectos que geram dúvida ou preocupação: 

(i) Art. 2º - A nomenclatura “bioinsumos”. A construção do pensamento 
pelos agricultores, pela comunidade técnico-científica e pela 
legislação nacional e internacional levam décadas. Desse modo, os 
conceitos de “inoculantes” e “biodefensivos” (biopesticidas, agentes 
microbiológicos de controle) denotam produtos com origem, finalidade 
e uso distintos. Utilizar uma única nomenclatura para todos os 
“bioinsumos”, inclusive incluindo produtos de origem vegetal e animal, 
pode ser retrocesso no conhecimento construído e já consolidado do 
ponto de vista da agropecuária e da pesquisa. Desse modo, dentro da 
nomenclatura bioinsumos, a subnomenclatura específica para cada 
produto deve continuar. 

(ii) Art. 3º II - “fomentar projetos de cooperação nacional e internacional 
para a promoção dos bioinsumos” – Não é claro se o termo “promoção” 
se refere à pesquisa ou ao uso e pode gerar interpretação ambígua. 

(iii) Art. 3º IV - “editar manual de boas práticas para as unidades 
produtoras de bioinsumos, assim consideradas biofábricas, a serem 
fomentadas nas diferentes regiões do País, com prioridade à pequena 
e à média produção” 
Vemos com preocupação esse item, pelas seguintes razões: 
1) Manuais, conforme especificado no decreto, devem ser 

substituídos por normativas detalhadas e claras. Isso porque cada 

grupo de microrganismo apresenta especificidades envolvendo 

taxonomia, meios de cultura, processos fermentativos, análises de 

qualidade e eficiência, formulação e aplicação. Como exemplo, o 

primeiro manual para microrganismos de importância agrícola no 

Brasil foi publicado em 1994 e tem 542 páginas (Hungria & Araujo, 

1994). Com os avanços científicos obtidos nestas últimas três 

décadas, uma versão atualizada está em andamento e deverá ter 

dois a três volumes, com mais de 1500 páginas. Para rizóbios, um 

manual internacional recente, com contribuição do nosso INCT em 

seis dos 13 capítulos tem 312 páginas (Howieson & Dilworth, 

2016).  Desse modo, manuais para produção de microrganismos 

não podem ser simplistas, pois tratam de organismos vivos que 

requerem cuidados na sua manipulação e uso, não podendo 

incorrer em risco de confundir-se com outros semelhantes, mas 

maléficos às plantas, animais e ao homem. Como exemplo de risco 
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em manuais simples, estaria a indicação de que cada espécie de 

Bacillus teria as mesmas propriedades morfológicas e poderia ser 

reconhecida morfologicamente em meio de cultura específico. 

Conceitos básicos mínimos de microbiologia são claros em indicar 

que, dentro de cada espécie, cada estirpe de microrganismo pode 

ter características morfológicas distintas, sendo recomendado 

utilizar testes moleculares para a identificação de cada estirpe, 

conforme consta em metodologia da Instrução Normativa nº 30, de 

12 de novembro de 2010. Outra preocupação em relação a 

manuais desse tipo é, por exemplo, a consideração generalista de 

que cada agricultor pode ter uma coleção microbiológica de 

trabalho. O termo coleção de trabalho é sério e requer treinamento, 

exigindo qualificação em microbiologia para atingir um mínimo de 

qualidade. Por exemplo, em suas 42 unidades decentralizadas a 

Embrapa possui 25 coleções microbianas de trabalho 

formalizadas, mantidas em laboratórios bem equipados e 

gerenciadas por técnicos, analistas e pesquisadores de 

qualificados. Em manuais simpliestas também há referências como 

de que “as áreas deverão ser mantidas limpas, livres de resíduos 

e sujeiras para evitar a presença de insetos e roedores”. De fato, 

em várias biofábricas de agricultores que visitamos a situação de 

invasão de insetos e roedores é preocupante. Mas estamos 

mencionando produtos à base de microrganismos de alta 

tecnologia, que requerem pureza microbiológica, filtros adequados 

para reter contaminantes microbiológicos, equipamentos de 

esterilização, dentre outros, e não somente para não ter insetos e 

roedores. Portanto, levantamos o alerta de que manuais simples 

são incompatíveis com os níveis de tecnologia microbiológica que 

esperamos e sabemos que a agricultura brasileira exige. 

2) A leitura do Decreto Nº 10.375 leva à dedução de que biofábricas 
para pequenas e médias produções seriam conduzidas por 
pequenos e médios agricultores de forma simplificada. Esse 
contexto é incompatível com a obtenção de produtos à base de 
microrganismos com qualidade e atuação efetiva. Uma produção 
sem a observância das regras mínimas de boas práticas 
microbiológicas, que exige ambiente adequado e técnicos 
treinados, traria consequências imprevisíveis, inclusive o cultivo de 
microrganismos altamente patogênicos. Esta é uma 
recomendação que não tem base científica e, por isso, no mínimo, 
desrespeita a ciência e induz o produtor rural ao erro, com forte 
risco ao agronegócio nacional. Existem cursos de pós-graduação 
com mestrado e vários com doutorado em microbiologia, 
microbiologia agrícola, biotecnologia, engenharia de bioprocessos, 
bioprodutos e bioprocessos, entre outros, oferecendo o 
treinamento mínimo necessário para a produção de um produto à 
base de microrganismos, com qualidade e segurança, tanto em 
termos de equipamento, como de risco biológico. Existe uma 
percepção errada, divulgada por vendedores de equipamentos, de 
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que qualquer um pode produzir insumos biológicos, bem como de 
venda de um “meio de cultura universal”, em que o crescimento de 
todos os microrganismos é otimizado. Produzir inoculantes ou 
biodefensivos requer o conhecimento de processos fermentativos 
complexos, alto conhecimento tecnológico, microbiológico e 
condições de assepsia para o controle do crescimento microbiano. 
Induzir pequenos e médios agricultores a investirem recursos na 
construção de uma biofábrica, o que também parece implícito no 
Art. 3º VIII, sem o conhecimento microbiológico envolvido em tal 
tarefa certamente representará um custo sem retorno para esses 
agricultores, que são os que mais necessitam de orientações 
técnicas. A infraestrutura mínima de controle de qualidade dentro 
de uma biofábrica, permitindo a rotina de controle, deve incluir 
vários equipamentos, como autoclave, capela de fluxo laminar, 
balança analítica, estufa de crescimento, microscópio, além de um 
local com controle da assepsia, representando um custo elevado 
para o agricultor, além de exigir conhecimentos e treinamentos 
técnicos específicos. 

(iv) Art. 3º XI – “fomentar o desenvolvimento de pesquisas que garantam 
a inovação e o avanço na construção do conhecimento acerca dos 
diferentes componentes de cada um dos eixos temáticos do 
Programa, mediante a edição de instrumentos específicos” 
A proposta, de grande relevância, é conflitante com o que propõe o 
decreto. O cenário que verificamos é oposto, impactando 
negativamente o fomento de pesquisas, decorrente de: 
1) A pesquisa trabalha intensamente de 5 a 10 anos para identificar 

uma estirpe, ou raça específica de microrganismo que não seja 
patogênica e que seja eficiente para um determinado fim, por 
exemplo, maior fixação biológica do nitrogênio, maior atividade 
biocida, etc. Além de selecionar, a pesquisa também analisa os 
metabólitos e substâncias produzidas por essas estirpes. 
Particularmente nas últimas duas décadas, tem havido incremento 
no número de parcerias público-privadas, que têm permitido a 
colocação de produtos com estirpes ou raças elite no mercado em 
formulações otimizadas que permitem a máxima expressão da 
atividade desejada. Existem vários mecanismos, como editais, 
acordos técnico-científicos, em que empresas se elegem para 
participar das etapas (que podem ser iniciais ou finais) de 
identificação de estirpes ou raças, ou de desenvolvimento de 
bioinsumos. Existe o aporte financeiro para isso de ambos os 
lados, público e privado. O desenvolvimento de bioinsumos de 
qualidade se inicia com o processo de seleção de microrganismos 
e processos microbianos, utilizando metodologias específicas, que 
consomem tempo e recursos humanos. Contudo, atualmente não 
existe nenhum mecanismo de proteção intelectual para os 
microrganismos selecionados. Na Europa, nos Estados Unidos, 
isso é possível, mas não no Brasil, o que desestimula o 
investimento privado em pesquisa. Como não existe qualquer 
proteção intelectual ou industrial quanto aos microrganismos, e 
como a maioria dos agricultores utiliza como inóculo em suas 
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biofábricas os produtos comerciais contendo esses 
microrganismos selecionados, não haverá interesse em pesquisas 
buscando novas estirpes ou raças elite. Supondo que o Governo 
decida que a seleção de estirpes ou raças de microrganismos é 
estratégica e resolva investir e custear toda a pesquisa (o que não 
parece ser o direcionamento governamental), ainda assim os 
avanços na agricultura não seriam obtidos se esses 
microrganismos fossem entregues aos agricultores e eles não 
conseguissem produzir um bioinsumo com a qualidade necessária, 
expressando os processos microbianos esperados. 

2) Em relação ao desenvolvimento de pesquisas pelo setor privado, 
para que isso ocorra é fundamental o respeito à propriedade 
industrial. Contudo, a prática mais usada hoje pelos produtores on 
farm e para a qual não existe nenhum mecanismo de controle, 
consiste na compra de um bioinsumo comercial (sempre 
mencionam que procuram as "melhores marcas" do mercado, por 
exemplo, Koppert, Stoller). Esse produto comercial é usado como 
inóculo inicial para a produção dos bionsumos produzidos on farm, 
por exemplo, 100 mL de um inoculante comercial servirá para 
produzir 20 L de inoculante produzido on farm, claramente em ação 
de biopirataria. Qual indústria continuará a ter interesse em 
pesquisas com bioinsumos? Pelo contrário, há relatos de setores 
privados de grande importância econômica que estão fechando o 
setor de pesquisa em biológicos no Brasil.   

3) Indústrias destinadas à produção de bioinsumos têm uma série de 
obrigações legais, sendo submetidas à fiscalização em várias 
áreas, pagando tributos e empregando recursos humanos. 
Especificações rigorosas de instalação, tratamento de resíduos, 
adequação às normas ambientais, legislação trabalhista, condução 
de avaliações e ensaios para obtenção de registro, fiscalização 
quanto à qualidade dos produtos, registro, adequação e relatórios 
no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 
Conhecimento Tradicional Associado. Todas essas exigências 
implicam em um custo para a indústria. Qual seria o interesse em 
investir em pesquisas se não existe proteção industrial ao 
bioinsumo produzido e as biofábricas on farm podem utilizar 
livremente os produtos industriais como inóculo para 
multiplicação? Não existe proposta de qualquer mecanismo para 
proibir essa prática que classificamos como biopirataria de 
produtos e uso inadequado do patrimônio genético.   

4) Como conclusão em relação à propriedade intelectual científica e 
industrial, segundo dados de 2019 da Marrone Bio Innovations, 
disponibilizados pela CropLife Brasil, o desenvolvimento de um 
produto biológico leva em média cinco anos e necessita de um 
investimento de cerca de U$ 7 milhões. Se houver legalização da 
biopirataria de estirpes e produtos registrados, a quem interessará 
investir em novos produtos biológicos? Salienta-se, ainda, que a 
fomentação da biopirataria nas fermentações on farm dificilmente 
permitirá fiscalização, pois o número elevado de propriedades no 
país pode inviabilizar tal ação. As empresas de pesquisa também 
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serão prejudicadas, sem retorno econômico ao investimento em 
novas pesquisas. Além disso, a formulação inadequada 
certamente conduzirá à ineficácia do produto, prejudicando a 
imagem da instituição de pesquisa responsável pela seleção dos 
microrganismos e descrédito das tecnologias biológicas. 

5) É necessário dar grande atenção ao patrimônio genético brasileiro, 

pois a flexibilização na produção de bioinsumos pode resultar em 

acesso indevido do patrimônio genético nacional, inclusive por 

parte de interessados estrangeiros.  

(v) Art. 3º XII – “promover boas práticas de produção e de uso dos 

bioinsumos por meio de capacitação, de treinamentos, de divulgação, 

de promoção de eventos, dentre outras ações, no nível nacional e 

internacional” 

Excelente menção. Contudo, deve ser esclarecido, para pequenos e 

médios agricultores que, referente ao setor de produção de 

bioinsumos, o nível de treinamento é de longo prazo, não os levando 

ao engano de que os conhecimentos podem ser adquiridos em cursos 

superficiais de 2 a 3 dias, conforme temos verificado amplamente em 

cursos que vêm sendo ministrados em todo o território nacional. Esses 

“cursos” têm induzindo produtores ao erro de que seria possível obter 

produto de qualidade em instalações e com insumos precários do 

ponto de vista microbiológico.  

(vi) Art. 4º I – “disponibilizar ações estratégicas para desenvolvimento de 

alternativas de produção agrícola e pecuária, economicamente viáveis 

e ecologicamente sustentáveis, que garantam produtos saudáveis 

para a sociedade brasileira e internacional” 

A garantia de produtos saudáveis para a sociedade brasileira e para 

a exportação é fundamental. E, neste artigo e parágrafo, reside outra 

preocupação fundamental com as biofábricas on farm. 

1) Nos últimos três anos, pesquisadores e professores do INCT-

MPCPAgro tiveram a oportunidade de visitar agricultores que 

estavam produzindo os próprios bioinsumos. Os níveis de 

tecnologia desses agricultores variaram de caixas d´água a céu 

aberto até instalações com alto investimento em infraestrutura e 

equipamentos. Contudo, para surpresa de todos, até o presente 

momento não conseguimos identificar nenhuma biofábrica capaz 

de produzir bioinsumos com um nível mínimo de qualidade 

comparável ao dos produtos registrados no MAPA, fabricados por 

indústrias nacionais ou importados e disponíveis no mercado para 

os agricultores. Ainda mais preocupante tem sido o nível de 

patógenos de plantas, animais e humanos encontrados nessas 

amostras, além da ausência dos microrganismos desejados.  

A seguir como exemplo, a compilação de um trabalho 

desenvolvido pelo nosso INCT-MPCPAgro com inoculantes 

produzidos on farm:  

“Foi conduzido um estudo na Embrapa Soja (Bocatti, 2020) 

visando a avaliação da qualidade de inoculantes produzidos on 
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farm, com objetivo educativo, buscando orientar os agricultores 

sobre os bioinsumos produzidos na própria fazenda, uma vez que 

tem sido constatado que, na grande maioria das propriedades, não 

há laboratório ou recursos humanos treinados para a realização de 

análises de controle de qualidade. Foi elaborado um kit de 

amostragem estéril com instruções de coleta e com gelo reutilizável 

para a manutenção das amostras no transporte, com garantia de 

que haveria sigilo dos nomes dos agricultores, e que eles 

receberiam os resultados das análises. Foram recebidas e 

analisadas 18 amostras de cinco estados brasileiros (RS, PR, SP, 

MT, BA), sendo seis inoculantes de Bradyrhizobium para a cultura 

da soja e 12 de Azospirillum para gramíneas ou para a soja. 

Embora todos os custos de transporte e análise fossem cobertos 

pelo projeto, houve resistência, por parte de vários agricultores, 

inclusive com grandes associações de produtores restringindo o 

envio de amostras, alegando que se tratava de “uma armadilha”. 

Isso levanta um alerta sobre a aceitação de fiscalização sobre os 

produtos on farm. Foram isolados e identificados 85 

microrganismos nas 18 amostras. Eram esperadas quatro 

espécies, Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium 

diazoefficiens, Bradyrhizobium elkanii e Azospirillum brasilense, 

mas nenhuma dessas espécies foi encontrada entre todas as 

colônias analisadas. O sequenciamento do gene ribossomal 16S 

RNAr, base da taxonomia de bactérias, classificou os 85 

microrganismos em 25 gêneros/espécies, 44% dos quais 

potencialmente patogênicos. Podem-se citar, como exemplo, 

Acinetobacter baumannii, Acinetobacter nosocomialis, 

Atlantibacter hermannii, Burkholderia contaminans, Burkholderia 

vietnamiensis, Citrobacter braakii, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Stenotrophomonas 

maltophilia. Também foram encontradas leveduras em 55,5% das 

amostras e sabe-se que muitas delas também são patogênicas, 

como Candida spp., contudo, a identificação taxonômica das 

leveduras não estava no escopo do estudo. Os isolados 

bacterianos também foram avaliados quanto à resistência a 

antibióticos, pela técnica de disco-difusão, utilizando os 

antimicrobianos indicados pelo CLSI (The Clinical & Laboratory 

Standards Institute) para cada grupo de microrganismos. A 

resistência a antibióticos foi confirmada em 33,3% dos isolados. 

Como exemplo, um isolado de Enterococcus mostrou-se resistente 

a todos os antimicrobianos e outro de Citrobacter à amicacina, 

ampicilina, aztreonam, cefazolina, ceftriaxona, gentamicina e 

imipenem. Também foi realizado o metagenoma a partir de DNA 

extraído de uma das amostras. Pelo metagenoma, todos os 

microrganismos são detectados e não somente aqueles que 

crescem nos meios de culturas clássicos utilizados para análises 
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de controle de qualidade. Foram detectados diversos gêneros de 

bactérias, fungos e vírus. O estudo foi completado em 2020 e é 

pioneiro em indicar o que está ocorrendo e pode ser agravado com 

o avanço da produção de bioinsumos on farm. Os resultados 

indicam que não só os microrganismos de interesse não 

conseguiram ser produzidos, certamente porque exigem 

bioprocessos e conhecimentos específicos para cada espécie, 

como também que os produtos obtidos apresentam um grande 

risco fitossanitário para as lavouras e para a saúde dos 

operadores”.  

Os resultados obtidos pelo nosso INCT-MPCPAgro 

corroboram relatos obtidos por outros grupos com biopesticidas 

produzidos on farm, aqui resumidos: “Em um estudo conduzido 

com amostras de bioinseticida à base de Bacillus thuringiense 

obtidos de três diferentes produtores rurais do Mato Grosso 

(Valicente et al., 2018), de 50 colônias obtidas após o 

plaqueamento das amostras em meio de cultura específico, só três 

foram identificadas como B. thuringiensis. Entretanto, mesmo 

sendo Bt, são necessários alguns cuidados, pois algumas cepas 

podem sintetizar β-exotoxina, uma proteína produzida durante a 

fase vegetativa da célula e secretada no meio de cultura. Ela é 

termolábil, com baixa massa molecular, e apresenta amplo 

espectro de toxicidade para várias ordens de insetos, ácaros, 

nematoides e vertebrados, provocando efeitos teratogênicos e 

mutagênicos. Por causa da alta toxicidade em mamíferos, um dos 

critérios indispensáveis para a produção de bioinseticida à base de 

Bt consiste na seleção de cepas que não produzem β-exotoxina. 

Em 24% das amostras foram identificados gêneros ou espécies 

potencialmente patogênicas, como Bacillus cereus, 

Microbacterium sp., Enterococcus casseliflavus. Em outro estudo 

(Lara et al., 2019), em um total de 10 amostras de biopesticida à 

base de B. thuringiensis produzidas por diferentes produtores 

rurais de Serranópolis – GO, foram avaliadas quatro colônias por 

amostra, totalizando 40 colônias.  Em apenas uma amostra foi 

confirmada a presença de B. thuringiensis, indicando que os 

contaminantes foram mais agressivos no crescimento nas 

condições de cultivo utilizadas pelos produtores on farm. Mais uma 

vez, foram encontrados patógenos como Enterococcus faecium, 

Enterococcus canintestini, Enterococcus faecalis, Acinetobacter 

baumannii, Morganella morganii”. 

Consequentemente, fica evidenciado, pelos trabalhos 

científicos conduzidos até o presente momento, que os bioinsumos 

produzidos on farm não só não carregam, ou carregam em 

concentração e pureza inferior à desejada, os microrganismos 

esperados, como representam um sério risco fitossanitário, à 

saúde animal e humana.  
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2) A percepção dos agricultores de vantagem para estabelecimento 

de biofábricas é a de que, com produção própria, esses produtos 

poderão ser usados intensivamente a um baixo custo. Temos 

relatos de agricultores aplicando esses produtos em intervalos de 

pouquíssimos dias, por exemplo, em frutíferas. O uso de 

germoplasma não certificado, de bioprocessos não adequados a 

cada microrganismo e de uso errôneo pelo agricultor podem levar 

a resultados totalmente distintos aos preconizados pela pesquisa. 

Como exemplo, inoculantes com Azospirillum brasilense, hoje com 

a comercialização de cerca de 10 milhões de doses anuais, exigem 

uma concentração precisa de células; se inferior, os efeitos 

promotores do crescimento não são verificados e, se superior, 

ocorre a inibição e não o estímulo do crescimento das plantas. 

Após vários estudos de concentração de células e ajuste de dose 

de inoculantes comerciais de A. brasilense, a dose recomendada 

na maioria dos produtos comerciais é de apenas 100 mL por 

hectare de um produto contendo 1 x 108 células/mL, não sendo 

necessário mais do que isso. Doses superiores inibiriam o 

crescimento e, mais provável ainda frente aos resultados já obtidos 

pela pesquisa, doses contínuas dos patógenos que têm sido 

detectados certamente apresentam alto risco fitossanitário, à 

saúde humana, ao ambiente, ao consumo nacional e às 

exportações. 

3) Ainda em relação ao “economicamente viáveis e ecologicamente 

sustentáveis, que garantam produtos saudáveis para a sociedade 

brasileira e internacional” 

3.1) Frente aos resultados encontrados pela pesquisa, há riscos 

fitossanitários elevados, pela disseminação de patógenos de solo, 

raízes e plantas. Aplicados em concentrações elevadas, podem 

resultar em danos impactantes. 

3.2) Após a introdução de um microrganismo no solo ele 

dificilmente pode ser retirado. Se um microrganismo for benéfico, 

não haverá problema e, como exemplo, temos as estirpes de 

Bradyrhizobium spp. utilizadas para a inoculação da soja no Brasil. 

Hoje, praticamente não há solo no Brasil em que não se detectem 

de mil a um milhão de células dessas bactérias por g de solo, que 

são exóticas e foram introduzidas via inoculantes. No Brasil, a 

situação é favorável graças ao trabalho do prof. João Ruy Jardim 

Freire e da Dra. Johanna Döbereiner mas, nos Estados Unidos, 

estirpes ineficientes de Bradyrhizobium spp. foram introduzidas e, 

hoje, eles não conseguem introduzir novas estirpes mais eficientes. 

Ainda mais preocupante é a disseminação de patógenos via 

aplicação de bioinsumos sem controle de qualidade fitossanitário, 

o que poderá levar a riscos fitossanitários. Sabemos que 

patógenos introduzidos trazem grandes prejuízos e requerem 

manejo custoso por parte dos agricultores e investimentos 
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elevados com pesquisa, como é o caso, por exemplo, da ferrugem 

da soja (Phakopsora pachyrhizi). 

3.3) Microrganismos perduram em grãos, frutos e folhas. Desse 

modo, os patógenos que vêm sendo encontrados em bioinsumos 

produzidos on farm podem representar um risco à saúde humana, 

no consumo in natura de frutas e hortaliças. Também pode 

impactar as exportações. Como exemplo, recentemente a Sra. 

Ministra da Agricultura citou que o Vietnam exigiu do Brasil grãos 

de milho com zero de Salmonella (já foi detectada Salmonella em 

inoculantes on farm).  E a notícia de que compradores chineses de 

soja exigem que o exportador garanta cargas livres de coronavírus 

(na análise metagenômica detectamos vírus em inoculantes 

produzidos on farm). Assim, se alerta que o uso de bioinsumos 

contaminados pode resultar em uma verdadeira "pandemia" na 

agricultura causando significativas perdas de receitas para o Brasil. 

 (vii)        Art. 7º, § 3º - “os representantes da sociedade civil serão indicados e 

designados pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para compor o Conselho Estratégico do Programa 

Nacional de Bioinsumos”.  

Seria mais coerente que cada setor da sociedade civil indicasse seus 

próprios representantes. São três os setores a serem representados, 

e não está claro se será um para cada setor. Além disso, cada grupo 

de trabalho não poderá ter mais de seis membros. Isso limitará ainda 

mais a participação da sociedade civil, não tendo a representação dos 

três setores. 
 

 
A seguir, considerações sobre duas portarias abertas para consulta 
pública e que serão enviadas no prazo estipulado  
 
 
Portaria No. 102 de 26 de maio de 2020 
 

Por não ser sua principal área de atuação, o INCT-MPCPAgro não irá se 
manifestar sobre a Consulta à Portaria 102, que trata de registro de produto 
fitoquímico que se caracterize como agrotóxico ou afim 
 
Portaria No. 103 de 26 de maio de 2020 
 
 Como o INCT-MPCPAgro pesquisa e desenvolve bioinsumos à base de 
microrganismos promotores do crescimento de plantas (inoculantes) e não de 
agentes microbiológicos de controle (AMC) apontaremos, nesta portaria, apenas 
aqueles pontos referentes ao uso de quaisquer microrganismos como 
bioinsumos, incluindo os MPCP. 

(i) Art. 1° -“ Estabelecer procedimentos a serem adotados para o registro 
de produtos microbiológicos empregados no controle de uma 
população ou de atividades biológicas de um outro organismo 
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considerado nocivo ou ainda sendo responsável pela promoção do 
crescimento e defesa vegetal”. 
A definição permite o uso de microrganismos para qualquer atividade 
que promova o crescimento vegetal, como os inoculantes, podendo 
entrar em conflito com legislação específica em vigor e, diga-se, muito 
eficiente, pois prevê fiscalização da qualidade. 

(ii) Art. 2° III - “bioestimuladores: microrganismos aplicados no vegetal ou 
no solo com a finalidade de melhorar o vigor da planta, a produtividade, 
a qualidade e a tolerância a estresse abiótico ou biótico, ou ainda 
mitigar o crescimento ou desenvolvimento de microrganismos 
patogênicos” 
Novamente, a definição engloba também os inoculantes, os quais 
apresentam legislação específica em vigor. 

(iii) De um modo geral, na portaria, em alguns pontos (por exemplo, Art. 
10, II) é emitido o conceito de que uma espécie de microrganismo já 
relatada como eficiente poderá obter registro, independente da 
comprovação. Contudo, também é amplamente documentado em 
literatura, inclusive em vários trabalhos do INCT-MPCPAgro e mesmo 
da própria legislação, conforme consta da Normativa Nº 13, de 24 de 
março de 2011, que a eficiência varia com a estirpe (cepa, raça) em 
cada espécie, portanto, a concessão do registro não pode ser baseada 
somente no nome da espécie de microrganismo. A pesquisa também 
é clara em definir que a formulação, embalagem, estabelecimento de 
doses que constem da bula impactam profundamente o desempenho 
dos produtos. A agricultura do futuro é cada vez mais produtiva e 
sustentável à medida que a especificação é maior. Como exemplo, 
tem-se as colhedoras que avaliam o rendimento em parcelas ou 
talhões cada vez menores, permitindo determinar as propriedades do 
solo, ou do manejo das culturas que permitiu maior rendimento. Do 
mesmo modo, o desenvolvimento de bioinsumos requer 
especificidade e pesquisa visando a seleção de estirpes com as 
propriedades desejadas, sendo ainda de grande importância verificar 
o impacto desses microrganismos na microbiota do solo visando, 
inclusive, a recomendação do futuro, que deverá ser individualizada 
para cada propriedade. 

(iv) Capítulo III, Seção III, Art. 15. “Para produtos já registrados em 
países que tenham similaridade de medidas e controles em relação 
aos requisitos de avaliação aplicados no Brasil, os pareceres emitidos 
pelos entes internacionais referente à avaliação toxicológica e 
ecotoxicológica podem ser utilizados para subsidiar a avaliação para 
fins de registro, podendo ser dispensada a apresentação de estudos. 
Parágrafo único. Os estudos para eficácia agronômica também 
poderão ser utilizados desde que conduzidos em locais de clima 
semelhante ao território brasileiro” 
Extremamente perigoso, e deixando de reconhecer todos os 
resultados já obtidos no Brasil, que indicam que nosso ambiente é 
único, que as respostas conseguidas em nosso ambiente são distintas 
das de outros países, que o impacto ambiental pelo uso de 
microrganismos é distinto. Um exemplo claro relacionado ao INCT-
MPCPAgro e de grande impacto na agricultura é o de que, nas 
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condições brasileiras, a reinoculação da soja anual garante 
incrementos médios no rendimento de grãos de 8%, ao contrário dos 
Estados Unidos, onde não existe hoje um programa de seleção de 
estirpes elite, e onde estirpes agressivas, mas pouco eficientes foram 
usadas como inoculantes e estão fortemente estabelecidas no solo 
(Hungria & Mendes, 2015). O item também deixa brechas para 
decisões políticas. Por exemplo, a Índia é um país com centenas de 
produtos microbiológicos em uso, vários com bactérias potencialmente 
patogênicas, porque a legislação o permite. Essa redação abre a 
possibilidade de registro desses produtos no Brasil, uma vez que 
podem estar legalmente aceitos no país de origem e foram conduzidos 
em condições climáticas semelhantes.  Com base em toda a 
experiência do INCT-MPCPAgro, existe uma visão distorcida de que, 
por se tratar de produto biológicos, naturais, não há risco ao meio 
ambiente, à população, ou ao agronegócio, o que deve ser combatido 
e não legalizado. 

(v) CAPÍTULO IX, Art. 31 – “Os produtos microbiológicos estão 
dispensados de receituário agronômico e a dispensa da receita 
constará do rótulo e da bula do produto”. 
Produtos microbiológicos podem ter profundo impacto ambiental caso 
sejam usados de modo incorreto, além de impacto fitossanitário e na 
saúde animal e humana, conforme já mencionado neste documento e 
que também foi mencionado, por Valicente et al. (2018), em relação a 
toxinas que podem ser produzidas por Bacillus. Isso fica ainda mais 
grave ao considerar a isenção de especificações sobre o produto no 
CAPÍTULO VII, Art. 23, em que consta que “No rótulo e bula de 
produtos microbiológicos, não constará a indicação de cultura, ficando 
autorizado o uso do produto para o controle dos alvos biológicos 
indicados em qualquer cultura na qual ocorram, excetuando-se os 
casos em que houver restrições pelos órgãos competentes”. Conforme 
já comentado, isso inclusive pode afetar as exportações, com resíduos 
elevados de microrganismos em grãos e frutas. E, principalmente, 
desvaloriza todos os resultados obtidos pela pesquisa até o presente 
momento, pois cada cultura tem sua especificidade e deve ser objeto 
de estudo. 

(vi) Anexo I e Anexo II – Com os avanços obtidos em bioprocessos e a 
disponibilidade de tecnologia e recursos humanos qualificados em 
nível de pós-graduação, como bem o demonstram vários bioinsumos 
com registro e disponíveis no mercado, é inconcebível aceitar até 1000 
UFC/mL ou g de coliformes termotolerantes e Staphylococcus 
coagulase positiva. Além disso, conforme exposto pelo INCT-
MPCPAgro, no caso de biofábricas on farm, vários outros patógenos 
têm sido encontrados, sendo dominantes nos bioinsumos analisados, 
de modo que não devem ser aceitos quaisquer contaminantes. 
 

 
Portaria No. 110 de 10 de junho de 2020 
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Dispõe sobre produção de produtos fitossanitários com uso aprovado para 
a agricultura orgânica. Especificado que é para uso próprio e não permite 
comercialização. 

(i) Pontos positivos: Estabelece alguns critérios mínimos e que podem 
ser viáveis se for considerado que a agricultura orgânica passa por 
uma série de fiscalizações para ser certificada, assumindo-se que os 
bioinsumos também deverão fazer parte do conjunto avaliado para 
emitir certificação. 

(ii) Pontos negativos:  
1) Art. 2º “Estabelecer os parâmetros mínimos na produção para uso 

próprio de produtos fitossanitários com uso aprovado para a 
agricultura orgânica”. § 1º Os parâmetros de que trata o caput 
aplicam-se a todos os sistemas de cultivos, incluindo o 
convencional e o orgânico”. 
Confuso, mas, aparentemente, ficaria legalizado também para o 
uso próprio em agricultura convencional. Contudo, a agricultura 
orgânica é totalmente distinta da convencional. Na orgânica, a 
certificação exige várias etapas de fiscalização, comprovação, ao 
contrário da convencional.  

2) Todos os perigos apontados no decreto e mencionados 
anteriormente neste documento, incluindo seguir manuais, 
possibilidade de produção de bioinsumos on farm contendo 
patógenos de plantas, animais, humanos e sem o mínimo de 
qualidade necessária para a efetividade desejada.  

3) Para vários dos mecanismos de controle sugeridos, inclusive de 
acompanhamento por profissional habilitado, estão dispensados 
agricultores familiares, justamente os mais frágeis em termos de 
conhecimento microbiológico. Estes também serão os mais 
afetados por não terem condições de obter fermentadores de alto 
nível, locais adequados de produção e formação ou condições de 
armazenamento de microrganismos utilizados para a produção. 

4) Embora seja especificada para agricultura orgânica, tem-se 
verificado que vários produtores convencionais, que não são objeto 
de fiscalização, uma vez que não são certificados, se aproveitam 
de legislação específica para orgânicos.  

 

Considerações finais: No cenário atual, e considerando o conhecimento, o 
tempo e a adequação de infraestrutura que são necessários para a identificação 
de bioativos para a agricultura, bem como para a produção de bioinsumos com 
qualidade, o INCT-MPCPAgro identifica sérios problemas frente à produção 
bioinsumos para consumo próprio, que poderia ser legalizada pelas normas em 
consulta. As mesmas exigências feitas às indústrias devem ser estendidas a 
todos, incluindo: infraestrutura adequada; cadastramento do estabelecimento; 
adequação às normas da ANVISA; boas práticas de fabricação; gestão 
adequada de resíduos; cadastramento no SISGEN e controle do patrimônio 
genético brasileiro, evitando acesso indevido, inclusive por parte de estrangeiros; 
respeito à propriedade intelectual da pesquisa e da propriedade industrial, por 
meio de comprovação das fontes de microrganismos utilizados na produção; 
obrigatoriedade de dados de pesquisa conduzidos nas condições brasileiras 
para o registro de produtos; recomendação de uso específicos para cada cultura; 
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controle de qualidade dos bioinsumos por laboratórios independentes e 
cadastrados no MAPA; fiscalização pelo MAPA; recomendação e 
acompanhamento por profissional habilitado. Sem esses critérios mínimos, a 
agricultura brasileira pode estar sujeita a sérios riscos sanitários que, inclusive, 
podem afetar as exportações, bem como ineficácia de controle e descrédito das 
tecnologias baseadas em insumos biológicos. Para pequenos e médios 
agricultores, a recomendação e acompanhamento por profissional habilitado são 
ainda mais relevantes. 
 
 

Contato: Conforme comentado no início deste documento, o INCT-MPCPAgro 
conta, hoje, com 270 membros, sendo 110 pesquisadores ou professores. 
Visando centralizar as dúvidas e direcionar adequadamente os 
questionamentos, indicamos aqui um representante por região do Brasil: 
 
Região Sul: Dra. Mariangela Hungria (biotecnologia.solo@hotmail.com) 
Região Sudeste: Dra. Christiane Abreu de Oliveira Paiva 
(christianeaopaiva@gmail.com) 
Região Centro-Oeste: Dra. Iêda Carvalho Mendes (ieda.mendes66@gmail.com) 
Região Nordeste: Dr. Paulo Ivan Fernandes Júnior (pauloivanjr@gmail.com) 
Região Norte: Dr. Aleksander Westphal Muniz (alekswm@gmail.com) 
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