SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 679, DE 2011
Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para
instituir a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico
Natural.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, fica acrescida do seguinte
artigo 21-A:
“Art. 21-A. Fica criada a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural,
com o objetivo de estimular as pesquisas, a produção e o uso de agrotóxicos
não sintéticos de origem natural.
§ 1º São objetivos da Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural:
I - diminuir o uso de agrotóxicos de origem sintética;
II - disponibilizar novas tecnologias ao produtor rural, a baixo custo e de fácil
manuseio;
III - obter produtos agrícolas mais saudáveis isentos de contaminação por
agrotóxicos de origem sintética;
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IV - manter o equilíbrio da natureza, preservando a fauna e os mananciais
de águas;
V - aumentar a resistência de plantas e animais contra a ocorrência de
pragas e doenças e diminuir os gastos com a condução das culturas e
criações.
§ 2º São considerados agrotóxicos não sintéticos de origem natural todos os
produtos de origem não sintética que se enquadrem nos termos do inciso I
do art. 2º desta Lei e que possuam as seguintes características:
I – pouco ou não tóxicos ao homem;
II - baixa agressividade à natureza;
III - eficiência no combate e repelência a insetos, plantas infestantes e
microrganismos nocivos;
IV - não favorecer a ocorrência de formas de resistência de pragas e de
microrganismos;
V - custo reduzido para aquisição e emprego;
VI - simplicidade de manejo e aplicação.
§ 3º O Poder Público estimulará o financiamento de pesquisas científicas e
tecnológicas para o desenvolvimento de agrotóxicos não sintéticos de
origem natural, utilizando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de
2007, e do Fundo Nacional de Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 7.797,
de 10 de julho de 1989, nos termos do regulamento.
§ 4º O Poder Público financiará o estabelecimento de unidades industriais
para a produção de agrotóxicos não sintéticos de origem natural através de
linhas de crédito subsidiado, nos termos do regulamento.
§ 5º O Poder Público estimulará os produtores rurais a utilizarem agrotóxicos
não sintéticos de origem natural através de linhas de crédito com taxas de
juros menores, nos termos do regulamento.” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Defensivos naturais também chamados defensivos alternativos ou
biopesticidas se originam em materiais naturais, já existentes no ambiente, como plantas,
microorganismos e animais. Normalmente são menos tóxicos e causam baixo impacto
ambiental, por serem altamente específicos, decomporem-se rapidamente e não serem
persistentes no meio ambiente.
Podem ser usados para melhorar o transporte e a vida útil dos produtos
agrícolas, e não deixam resíduos, abrindo portas para os mercados de exportação.
Alguns são usados na produção orgânica, onde existem poucas opções tecnológicas.
Os defensivos naturais, usados em combinação com defensivos sintéticos,
têm demonstrado melhor eficiência, melhores rendimentos e aumento da lucratividade da
lavoura.
Como exemplos temos a vespa endoparasitóide Cotesia flavipes, que
parasita a broca-da-cana-de-açúcar (Diatraea saccharalis), sendo usada em cerca de 3
milhões de hectares da cultura. O fungo Metarhizium anisopliae é utilizado na infecção e
controle das cigarrinhas do gênero Mahanarva spp, também em cerca de 2 milhões de
hectares da cana-de-açúcar. O Baculovirus anticarsia já é utilizado no controle da lagartada-soja (Anticarsia gemmatalis), em 300 mil hectares da cultura. E a vespa do gênero
Trichogramma spp já é utilizada no controle de lagartas que atacam 500 mil hectares das
culturas da cana-de-açúcar, milho, e tomate.
Estima-se que de 50.000 a 70.000 plantas medicinais e aromáticas são
usadas no mundo, sendo que 3.000 são comercializadas. Cerca de 3.000 espécies são
utilizadas para produzir óleos essenciais (uso como aroma, sabor, desinfetantes, e com
atividade inseticida e anti- microbiana, etc.) sendo que 300 espécies são commodities
comercializadas no mercado global.
A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, conhecida como Lei dos Agrotóxicos,
e o seu regulamento respectivo, o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, não adota o
termo “defensivo natural”, mais comumente utilizado na sociedade. O termo “agrotóxico”
foi cunhado e adotado na legislação justamente por transmitir ao produtor menos
informado a característica de periculosidade que alguns dos produtos carregam. Assim,
mantivemos na Lei o uso termo “agrotóxico não sintético de origem natural”, por entender
que a definição contida no seu art. 2º, já contempla o grupo de defensivos naturais, e que
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a adoção do termo “defensivos naturais” na Lei provocaria uma polêmica que prejudicaria
a discussão da proposição que se apresenta.
Os defensivos naturais têm tido significativa atenção por parte da
comunidade científica. É digno de registro a realização do V Congresso Brasileiro de
Defensivos Agrícolas Naturais – COBRADAN, de 24 a 26 de maio de 2011, pela Embrapa
Meio Ambiente (Jaguariúna, SP), por meio do Fórum Permanente para Adequação
Fitossanitária, e em parceria com a Fundação Arthur Bernardes – Funarbe, em Viçosa,
MG. Vários trabalhos científicos foram apresentados nesse V Congresso.
Entretanto, a agropecuária nacional se ressente de uma legislação ordinária
que se preocupe com o incentivo ao desenvolvimento dessas tecnologias, sua produção
em escala industrial e seu uso no meio rural.
Os novos padrões de consumo de alimentos sem contaminantes exigem
maior sustentabilidade dos processos produtivos e o uso de defensivos naturais. Além
disso, endemias e problemas diversos de saúde pública e relacionados a desequilíbrios
do meio ambiente podem ser sanados ou minimizados com o uso preferencial de
defensivos naturais. A grande biodiversidade que caracteriza os nossos ecossistemas
enseja a adoção de estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico de defensivos
naturais, com todas as vantagens já mencionadas.
Não basta, no entanto, desenvolver o produto. É necessário financiar a sua
fabricação e o seu uso pelos produtores rurais ou outros usuários finais, o que demanda
linhas de crédito específicas para o setor.
Tais ações serão consubstanciadas nesse Projeto de Lei ao instituir a
Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural, na Lei dos Agrotóxicos. A aprovação
dessa Política pelos meus nobres pares exigirá a adoção de ações efetivas pelo Poder
Executivo para o seu cumprimento, com resultados positivos para toda a sociedade.

Sala das Sessões,

Senadora ANA RITA
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989.
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação,
a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte,
o
armazenamento,
a
comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o
registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, serão regidos por esta Lei.
Art. 2º ....................................................................................................................................
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado
da data de sua publicação.
Art. 22. ..................................................................................................................................

LEI Nº 11.540, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2007.

Mensagem de veto

Dispõe sobre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT; altera o Decreto-Lei no 719, de 31
de julho de 1969, e a Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1o O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT,
instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no
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8.172, de 18 de janeiro de 1991, é de natureza contábil e tem o objetivo de financiar a
inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas em promover o
desenvolvimento econômico e social do País.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO DIRETOR
Art. 2o ....................................................................................................................

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989.
Regulamento

Cria o Fundo Nacional de Meio
Ambiente e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional de Meio Ambiente, com o objetivo de desenvolver
os projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a
manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a
qualidade de vida da população brasileira.
Art. 2º
.......................................................................................................................................

DECRETO Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002

Texto compilado

Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho
de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem
e rotulagem, o transporte, o armazenamento,
a comercialização, a propaganda comercial,
a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o
registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, e dá outras
providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 7.802, de 11 de julho de
1989,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - aditivo - substância ou produto adicionado a agrotóxicos, componentes e afins, para
melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar o
processo de produção;
II - adjuvante - produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar a sua
aplicação;
III - agente biológico de controle - o organismo vivo, de ocorrência natural ou obtido por
manipulação genética, introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de
atividades biológicas de outro organismo vivo considerado nocivo;
IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos,
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de
outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja
alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres
vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;
V - centro ou central de recolhimento - estabelecimento mantido ou credenciado por um
ou mais fabricantes e registrantes, ou conjuntamente com comerciantes, destinado ao
recebimento e armazenamento provisório de embalagens vazias de agrotóxicos e afins
dos estabelecimentos comerciais, dos postos de recebimento ou diretamente dos
usuários;
VI - comercialização - operação de compra, venda ou permuta dos agrotóxicos, seus
componentes e afins;
VII - componentes - princípios ativos, produtos técnicos, suas matérias-primas,
ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins;
VIII - controle - verificação do cumprimento dos dispositivos legais e requisitos técnicos
relativos a agrotóxicos, seus componentes e afins;
IX - embalagem - invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível
ou não, destinado a conter, cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter os
agrotóxicos, seus componentes e afins;
X - Equipamento de Proteção Individual (EPI) - todo vestuário, material ou equipamento
destinado a proteger pessoa envolvida na produção, manipulação e uso de agrotóxicos,
seus componentes e afins;
XI - exportação - ato de saída de agrotóxicos, seus componentes e afins, do País para o
exterior;
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XII - fabricante - pessoa física ou jurídica habilitada a produzir componentes;
XIII - fiscalização - ação direta dos órgãos competentes, com poder de polícia, na
verificação do cumprimento da legislação especifica;
XIV - formulador - pessoa física ou jurídica habilitada a produzir agrotóxicos e afins;
XV - importação - ato de entrada de agrotóxicos, seus componentes e afins, no País;
XVI - impureza - substância diferente do ingrediente ativo derivada do seu processo de
produção;
XVII - ingrediente ativo ou princípio ativo - agente químico, físico ou biológico que confere
eficácia aos agrotóxicos e afins;
XVIII - ingrediente inerte ou outro ingrediente - substância ou produto não ativo em
relação à eficácia dos agrotóxicos e afins, usado apenas como veículo, diluente ou para
conferir características próprias às formulações;
XIX - inspeção - acompanhamento, por técnicos especializados, das fases de produção,
transporte, armazenamento, manipulação, comercialização, utilização, importação,
exportação e destino final dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como de seus
resíduos e embalagens;
XX - intervalo de reentrada - intervalo de tempo entre a aplicação de agrotóxicos ou afins
e a entrada de pessoas na área tratada sem a necessidade de uso de EPI;
XXI - intervalo de segurança ou período de carência, na aplicação de agrotóxicos ou afins:
a) antes da colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita;
b) pós-colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a comercialização do
produto tratado;
c) em pastagens: intervalo de tempo entre a última aplicação e o consumo do pasto;
d) em ambientes hídricos: intervalo de tempo entre a última aplicação e o reinício das
atividades de irrigação, dessedentação de animais, balneabilidade, consumo de alimentos
provenientes do local e captação para abastecimento público; e
e) em relação a culturas subseqüentes: intervalo de tempo transcorrido entre a última
aplicação e o plantio consecutivo de outra cultura.
XXII - Limite Máximo de Resíduo (LMR) - quantidade máxima de resíduo de agrotóxico ou
afim oficialmente aceita no alimento, em decorrência da aplicação adequada numa fase
específica, desde sua produção até o consumo, expressa em partes (em peso) do
agrotóxico, afim ou seus resíduos por milhão de partes de alimento (em peso) (ppm ou
mg/kg);
XXIII - manipulador - pessoa física ou jurídica habilitada e autorizada a fracionar e
reembalar agrotóxicos e afins, com o objetivo específico de comercialização;
XXIV - matéria-prima - substância, produto ou organismo utilizado na obtenção de um
ingrediente ativo, ou de um produto que o contenha, por processo químico, físico ou
biológico;
XXV - mistura em tanque - associação de agrotóxicos e afins no tanque do equipamento
aplicador, imediatamente antes da aplicação;
XXVI - novo produto - produto técnico, pré-mistura ou produto formulado contendo
ingrediente ativo ainda não registrado no Brasil;
XXVII - país de origem - país em que o agrotóxico, componente ou afim é produzido;
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XXVIII - país de procedência - país exportador do agrotóxico, componente ou afim para o
Brasil;
XXIX - pesquisa e experimentação - procedimentos técnico-científicos efetuados visando
gerar informações e conhecimentos a respeito da aplicabilidade de agrotóxicos, seus
componentes e afins, da sua eficiência e dos seus efeitos sobre a saúde humana e o
meio ambiente;
XXX - posto de recebimento - estabelecimento mantido ou credenciado por um ou mais
estabelecimentos comerciais ou conjuntamente com os fabricantes, destinado a receber e
armazenar provisoriamente embalagens vazias de agrotóxicos e afins devolvidas pelos
usuários;
XXXI - pré-mistura - produto obtido a partir de produto técnico, por intermédio de
processos químicos, físicos ou biológicos, destinado exclusivamente à preparação de
produtos formulados;
XXXII - prestador de serviço - pessoa física ou jurídica habilitada a executar trabalho de
aplicação de agrotóxicos e afins;
XXXIII - produção - processo de natureza química, física ou biológica para obtenção de
agrotóxicos, seus componentes e afins;
XXXIV - produto de degradação - substância ou produto resultante de processos de
degradação, de um agrotóxico, componente ou afim;
XXXV - produto formulado - agrotóxico ou afim obtido a partir de produto técnico ou de,
pré-mistura, por intermédio de processo físico, ou diretamente de matérias-primas por
meio de processos físicos, químicos ou biológicos;
XXXVII - produto técnico - produto obtido diretamente de matérias-primas por processo
químico, físico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de prémisturas e cuja composição contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas,
podendo conter estabilizantes e produtos relacionados, tais como isômeros;
XXXIX - receita ou receituário: prescrição e orientação técnica para utilização de
agrotóxico ou afim, por profissional legalmente habilitado;
XL - registrante de produto - pessoa física ou jurídica legalmente habilitada que solicita o
registro de um agrotóxico, componente ou afim;
XLI - registro de empresa e de prestador de serviços - ato dos órgãos competentes
estaduais, municipais e do Distrito Federal que autoriza o funcionamento de um
estabelecimento produtor, formulador, importador, exportador, manipulador ou
comercializador, ou a prestação de serviços na aplicação de agrotóxicos e afins;
XLII - registro de produto - ato privativo de órgão federal competente, que atribui o direito
de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar um agrotóxico,
componente ou afim;
XLIII - Registro Especial Temporário - RET - ato privativo de órgão federal competente,
destinado a atribuir o direito de utilizar um agrotóxico, componente ou afim para
finalidades específicas em pesquisa e experimentação, por tempo determinado, podendo
conferir o direito de importar ou produzir a quantidade necessária à pesquisa e
experimentação;
XLIV - resíduo - substância ou mistura de substâncias remanescente ou existente em
alimentos ou no meio ambiente decorrente do uso ou da presença de agrotóxicos e afins,
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inclusive, quaisquer derivados específicos, tais como produtos de conversão e de
degradação, metabólitos, produtos de reação e impurezas, consideradas toxicológica e
ambientalmente importantes;
XLV - titular de registro - pessoa física ou jurídica que detém os direitos e as obrigações
conferidas pelo registro de um agrotóxico, componente ou afim; e
XLVI - Venda aplicada - operação de comercialização vinculada à prestação de serviços
de aplicação de agrotóxicos e afins, indicadas em rótulo e bula.
XLVII - produto fitossanitário com uso aprovado para a agricultura orgânica - agrotóxico
ou afim contendo exclusivamente substâncias permitidas, em regulamento próprio, para
uso na agricultura orgânica;
XLVIII - especificação de referência - especificações e garantias mínimas que os produtos
fitossanitários com uso aprovado na agricultura orgânica deverão seguir para obtenção de
registro.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2o
...........................................................................................................................................

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, de Agricultura e Reforma Agrária, em decisão terminativa.)

Publicado no DSF, em 11/11/2011.
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