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RESUMO 

 

O tema central dessa pesquisa é identificar gargalos da legislação brasileira por 

meio de revisão das principais leis, decretos e instruções normativas que norteiam o 

ambiente regulatório para os biofertilizantes, e propor medidas que facilitem o 

desenvolvimento do setor. O insumo faz parte da legislação brasileira desde a 

publicação da primeira lei de fertilizantes em 1980, e tem seu uso descrito em 

trabalhos acadêmicos. No entanto, a falta de registros de produtos biofertilizantes 

junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) até o final do 

ano de 2014 merece atenção do setor de insumos e das lideranças que legislam. O 

entendimento das implicações e efeitos da legislação na adoção do insumo, bem 

como as implicações para a revisão das normas, presentes no trabalho, apoiam o 

setor de insumos, as lideranças políticas e a pesquisa na adequação das normas e 

procedimentos técnicos que viabilizem o registro das soluções do setor de 

biofertilizantes e o acesso facilitado por parte dos agricultores. O trabalho revisou a 

legislação brasileira relevante para o insumo biofertilizante, e entrevistou lideranças 

políticas, institucionais e de empresas no que diz respeito às principais dificuldades 

enfrentadas para o melhor desenvolvimento do setor. Investigou-se também a 

situação apresentada em outros países, como Estados Unidos, Canadá e países da 

União Européia através da revisão de leis e documentos, e de entrevistas com 

profissionais do setor de insumos e representantes de instituições atuantes nos 

mercados mencionados. Apesar de diferenças nas definições propostas pelos vários 

países e outras classificações congruentes, as dificuldades que empresas do setor 

de nutrição enfrentam no registro de biofertilizantes correspondem aos desafios 

também enfrentados por empresas para criar a classe de bioestimulantes nos 

Estados Unidos, e principalmente àqueles da maioria dos países europeus 

analisados. Identificou-se que a legislação vigente e sua interpretação, e exigências 

para o lançamento de novos produtos não atendem plenamente o setor produtor de 

biofertilizantes, o qual ademais não possui a mesma expertise regulatória que o 

setor agroquímico para melhor definir seus protocolos de validação junto ao órgão 

anuente. Mudanças na legislação, melhor articulação da cadeia produtiva no 

entendimento das necessidades, e maior interação das entidades representativas 



 

com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) se fazem 

essenciais para viabilidade do insumo biofertilizante.  

Palavras-chaves: biofertilizantes, legislação, insumos. 

 



 

ABSTRACT 

 

The focus of this research study is to identify bottlenecks in the Brazilian legislation 

that regulate biofertilizers by means of a revision of the main rules, acts and 

normative instructions of the sector, and to propose measures that facilitate its 

development. Inputs are part of the Brazilian legislation since the publication of the 

first Fertilizer Law in 1980; its uses are also described in academic publications. 

However the lack of registration of biofertilizer products at the Ministry of Agriculture, 

Livestock and Food Supply (MAPA) until the end of 2014 requires immediate 

attention from the input sector, its leaders and legislative figures. Understanding the 

implication and effects of the current legislation towards the adoption of the input, as 

well as the implications of the revision of norms and regulations present in this work, 

will support the input sector, political leaders and research bodies to adequate norms 

and technical procedures that enable the registration of solutions for the biofertilizer 

sector and that facilitate the access to biofertilizers by farmers. This study has 

revised the Brazilian legislation relevant to the biofertilizer input, interviewed political 

leaders, institutional leaders and prominent figures of private companies about the 

main challenges for the development of the sector. It also investigated the situation of 

the biofertilizer sector in other countries such as Canada, the Unites States and 

countries of the European Union through the revision of laws and relevant 

documents, and by means of interviews conducted with professionals of the input 

sector and representative institutions present in the markets mentioned above. 

Although there are differences in the definitions proposed by the various countries 

and other corresponding categories, the difficulties faced by companies of the 

nutrition sector to register biofertilizers is consistent to the efforts of US companies to 

create the biostimulant class, and to those of the majority of the European countries 

analyzed. It was identified that the current legislation and its interpretation and the 

requirements to launch new products do not fully comply with the needs of the 

biofertilizer producing sector. The biofertilizer sector does not have the same 

regulatory expertise found in the crop protection sector in order to better define 

validation protocols with the responsible authority. Changes in legislation, better 

articulation among the production chain and greater interaction with the Ministry of 



 

Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) are essential to secure the viability 

of the biofertilizer input.  

Keywords: biofertilizers, legislation, inputs. 
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11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

O lançamento de novas tecnologias e produtos no setor de insumos para a 

agricultura vai ao encontro das demandas mundiais crescentes por alimentos e 

energia limpa. Os insumos comercializados à montante da agricultura atendem às 

regulações próprias de cada país ou ente federativo onde é praticada a atividade. 

Todas as tecnologias oferecidas aos produtores de todo o mundo passam 

necessariamente por agências reguladoras que idealmente avaliam o insumo quanto 

à sua validade agronômica, segurança ambiental, riscos à saúde humana e de 

animais, entre outros. A avaliação do insumo e a rigidez de sua regulação 

dependem principalmente de sua classificação e perigo oferecido às pessoas, 

animais e o ambiente, mas também dos interesses estratégicos políticos de cada 

país e às demandas que a sociedade impõe.  

No Brasil, os insumos agrícolas estão basicamente previstos em duas leis principais, 

a de fertilizantes que trata de insumos corretivos, fertilizantes, inoculantes e 

biofertilizantes, e a lei de agrotóxicos, que trata dos insumos envolvidos na proteção 

dos cultivos contra pragas, doenças e viroses, controle de plantas invasoras, 

desfolhantes, dissecantes, inibidores de crescimentos, e estimulantes. 

O presente estudo investiga o ambiente regulatório para os biofertilizantes no Brasil 

e em outros países com papel importante no cenário agrícola internacional. Apesar 

do ambiente regulatório estar previsto no Brasil na lei de fertilizantes, datada de 16 

de dezembro de 1980, até  dezembro de 2014 não havia qualquer produto 

registrado. Com isso, há indícios de que a regulação de biofertilizantes constitui um 

importante obstáculo à inovação e a constituição de novas empresas, algo 

particularmente preocupante dado se tratar de setor altamente dinâmico 

tecnologicamente. Verificar de que modo o ambiente regulatório impõe obstáculos 

ao desenvolvimento da indústria de biofertilizantes é o propósito desta dissertação.  

De acordo com o Decreto No.4.954 de 2004, defini-se: 
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VI. Biofertilizante: produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, 
isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, 
sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, 
sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante. (BRASIL, 2004, 
Capítulo 1, Art.2º 4º Inciso). 

Para entender os obstáculos enfrentados no registro de biofertilizantes no Brasil, 

esse trabalho inclui a revisão de leis, decretos e instruções normativas relevantes 

como a principal ferramenta para compreender as regras que orientam o setor de 

insumos relacionados à nutrição vegetal, principalmente os participantes das fases 

de comercialização de matérias-primas e as indústrias que fabricam produtos finais 

para o uso agrícola. Além de uma revisão das leis, decretos e instruções normativas, 

exploraram-se interpretações e posicionamentos de diferentes participantes do setor 

de insumos, importantes na cadeia do agronegócio, através de entrevistas 

estruturadas com questões abertas a diferentes lideranças setoriais, políticas e 

internacionais, com o objetivo de coletar informações valiosas para o entendimento 

das limitações apresentadas pela indústria na construção de propostas viáveis que 

garantam melhor acesso aos biofertilizantes pelos produtores agrícolas. 

O objetivo central do trabalho vai ao encontro da crescente demanda por parte da 

sociedade pela produção responsável e sustentável de alimentos, fibras e energia, 

apoiados nos pilares econômico, social e ambiental, para garantir a sustentabilidade 

do abastecimento desses produtos ao mundo (que já possui mais de sete bilhões de 

habitantes), como parte componente de soluções para o uso de recursos naturais, 

integração de cadeias produtivas, reciclagem de nutrientes e otimização de 

processos fisiológicos das plantas. 

Percebendo o maior interesse do mercado por tecnologias limpas, e com a evolução 

da ciência no entendimento dos efeitos reais de substâncias e microrganismos que 

podem se classificar como biofertilizantes, grandes empresas nacionais e 

multinacionais despertam interesse por empresas que já atuam com estes insumos. 

Nos últimos anos houve um grande movimento de aquisições por parte das grandes 

companhias de insumos agrícolas no setor de soluções limpas como: biofertilizante, 

controle biológico e estimulante para inclusão destas classes de produtos em seus 

portfólios, as quais representam soluções menos ou não agressivas ao ambiente, 
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com menor “pegada” de carbono ou maior seletividade no controle de pragas e 

doenças, minimizando o impacto em outras formas de vida no mesmo ecossistema. 

No entanto, a expansão no uso de biofertilizantes no Brasil depende prioritariamente 

de maior articulação entre a indústria e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), no entendimento das necessidades regulatórias do setor 

que viabilizem, com segurança, a melhor definição de requisitos e protocolos de 

validação agronômica, e/ou criação de novos mecanismos legais que melhor 

contemplem a categoria, já que a legislação existente não garantiu nas últimas três 

décadas que qualquer produto fosse registrado como biofertilizante. A fim de 

trabalhar a regulação existente, conduziu-se a revisão das leis, decretos e instruções 

normativas em busca de: restrições regulatórias, lacunas processuais e informações 

conflitantes. Também foram utilizadas entrevistas com lideranças políticas e 

institucionais, pesquisadores e a indústria para compreender fatores externos ou 

internos em cada esfera que interferem na melhor adequação da legislação às 

necessidades do setor. Foram consultados também artigos recentes de revistas 

especializadas e jornais, que trazem números, ainda que gerais, sobre o setor. O 

cruzamento e complementariedade das informações provenientes da legislação e da 

opinião dos entrevistados direcionaram a consolidação dos gargalos e a proposição 

de medidas corretivas, almejados neste trabalho. 

As empresas do setor se mostram comprometidas em prover soluções limpas, 

adaptáveis ao manejo existente dos produtores, e principalmente rentáveis para os 

agricultores através de maior produtividade agrícola, integrando a utilização de 

insumos já consolidados no mercado, como é o caso de fertilizantes com 

macronutrientes primários, e contribuindo para a diminuição de prejuízos causados 

pela crescente pressão de fatores adversos nos cultivos, a exemplo dos problemas 

climáticos como: seca e temperaturas extremas. Discutiremos nos capítulos a seguir 

os gargalos regulatórios que previnem ao mercado o registro de produtos sob a 

classe de biofertilizantes, buscando estabelecer pontos fundamentais que precisam 

ser desenvolvidos ou articulados a favor dessa linha de soluções agrícolas.  

Algumas das novas tecnologias aumentam o desempenho na nutrição das culturas, 

outras favorecem a microbiota do solo, existem aquelas que garantem o sucesso do 
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cultivo integrando mais de um efeito à supressão de pragas e patógenos. Todas 

essas classes de produtos podem ser consideradas biofertilizantes, pois buscam 

favorecer as plantas e suas atividades produtivas, estabelecendo o equilíbrio 

nutricional e preservando as interações biológicas, através da construção de um 

ambiente favorável para os microrganismos benéficos do solo, facilitando processos 

fisiológicos, melhor desenvolvimento radicular, maior eficiência nutricional e 

fotossintética, e consequentemente maior produtividade e qualidade dos cultivos.  

A dissertação se estrutura através da revisão da legislação vigente no Brasil, 

Estados Unidos, Canadá e Europa posicionando os diferentes entendimentos 

conceituais de cada país ou bloco acerca do setor de biofertilizantes e 

bioestimulantes no capítulo 2, posicionamento técnico e indicadores relevantes para 

a indústria de biofertilizantes no Brasil no capítulo 3, as implicações da legislação 

vigente no desenvolvimento do setor no capítulo 4, os efeitos e obstáculos 

decorrentes do ambiente regulatório no capítulo 5, e finalmente os pontos centrais 

para a revisão das normas existentes, incluindo sugestões que promovam a 

inovação tecnológica no setor agrícola e também sua adoção por parte do maior 

interessado, o setor produtivo, no capítulo 6.  
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22  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  DDAADDOOSS  

 

Este capítulo visa descrever os métodos utilizados para a questão de pesquisa 

proposta acerca da legislação vigente para o setor de fertilizantes, e, mais 

especificamente, suas disposições para o adequado registro de produtos sob a 

classificação de biofertilizantes. O capítulo se inicia pela delimitação do objeto de 

pesquisa, seguindo-se pelo detalhamento da questão de pesquisa e as hipóteses 

que orientam o trabalho. Em seguida o capítulo expõe os mecanismos de coleta de 

informações e as fontes de dados. Finalmente, o capítulo conclui com a exposição 

do método para tratamento das informações. 

A metodologia de pesquisa adotada na concepção do presente trabalho se deu por 

análise documental. A primeira fase compreendeu a revisão de leis, decretos e 

instruções normativas relevantes para compreender gargalos oriundos do arcabouço 

regulatório no qual os biofertilizantes estão inseridos. Na segunda fase, se 

realizaram entrevistas semiestruturadas com participantes envolvidos nos diferentes 

estágios da cadeia produtiva dos biofertilizantes, e também lideranças políticas, 

institucionais e organizacionais, visando compreender limitações técnicas, 

interpretativas, e até mesmo políticas inerentes ao registro de produtos sob a 

classificação de biofertilizantes. 

 

2.1. Delimitação do objeto de pesquisa 

 

O objeto de pesquisa deste trabalho é o setor de biofertilizantes e a sua regulação. 

Biofertilizantes são insumos agrícolas que contém princípios ativos ou agentes 

orgânicos livres de agrotóxicos capazes de agir sobre plantas cultivadas ou parte 

das mesmas, de maneira direta ou indireta, trazendo incrementos produtivos, sem 

levar em conta aspectos hormonais ou estimulantes.  
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O biofertilizante está disposto na lei de fertilizantes No.6.894 de 1980, regulado pelo 

decreto No.4.954 de 2004 e sua atualização através do decreto No.8.059 de 2013, e 

tem seu uso orientado principalmente pelas instruções normativas No.25 e 53 de 

2009 e 2013, respectivamente. 

O trabalho revisa a regulação que o ambiente institucional oferece ao setor de 

biofertilizantes, identificando barreiras técnicas para o lançamento e registro de 

novos produtos, orientação específica sobre os procedimentos de validação 

agronômica para os biofertilizantes, elaboração conjunta de protocolos entre 

indústria, Ministério da Agricultura e academia, classificação consistente de 

substância e agentes orgânicos elegíveis para a categoria biofertilizante, e 

interpretação de aspectos das leis, decretos e INs que viabilizem os biofertilizantes 

na agricultura nacional sob uma regulação própria. 

  

2.2. Questão ou problema de pesquisa 

 

Por que não existem, até 2014, produtos registrados junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob a categoria biofertilizante, a qual 

está prevista na lei de fertilizantes No.6.894 desde 1980? 

Apesar de previsto como insumo desde 1980 na lei de fertilizantes, até o fim do ano 

de 2014 não havia confirmação de registro de produtos sob essa categoria.  

Os biofertilizantes ocupam papel importante em apoio à agricultura, se utilizando de 

substâncias obtidas através de processos biológicos e naturais com potencial de 

agregar produtividade e qualidade aos cultivos convencionais e orgânicos. No 

entanto, há indícios que dificuldades e limitações regulatórias no registro dessas 

substâncias por parte das empresas junto ao órgão anuente impõem um ambiente 

desfavorável ao desenvolvimento da categoria biofertilizante.  
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Produtos de natureza biofertilizante estão registrados sob outras categorias com 

exigências mais simples, ou associados a nutrientes, com limitada captura de valor e 

promoção dos benefícios dos mesmos.  

 

2.3. Hipóteses 

 

Para responder a questão de pesquisa, este trabalho se apoia em duas hipóteses, 

desenvolvidas são a seguir. 

O arcabouço regulatório e agências responsáveis não foram capazes de 

compreender os avanços das empresas no desenvolvimento de tecnologias que 

associam descobertas biotecnológicas e de compostos orgânicos relacionados à 

nutrição de plantas, para maximizar resultados produtivos através de diferentes 

mecanismos de ação.  

As dificuldades quanto à falta de protocolos adequados para avaliar novas soluções 

e exigências relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas e publicação em 

revistas oficiais reduzem a previsibilidade no que diz respeito ao tempo e custo que 

as empresas se subjugarão para obter o registro de suas inovações. Além disso, 

exigências quanto à descrição de compostos e microrganismos e processos de 

avaliação e inclusão de microrganismos em bancos de germoplasma oficiais podem 

representar ameaças à propriedade intelectual de empresas.  

Com isso, a primeira hipótese explora que as leis, decretos e instruções normativas 

para os fertilizantes não são capazes de compreender os novos mecanismos de 

ação de substâncias e microrganismos com ação direta ou indireta na nutrição de 

plantas, e simplificar o registro de produtos com baixo risco aos sistemas produtivos, 

ambiente e população. 

Outro componente relevante é a separação da definição dos produtos biofertilizantes 

e estimulantes que eram definidos igualmente na lei de fertilizantes No.6.894 de 
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1980 e se separaram com a transferência do termo estimulante para a lei de 

agrotóxicos, o que pode haver favorecido este setor quanto ao registro de 

substâncias com efeitos fisiológicos, que conta com expertise notoriamente superior 

ao setor de fertilizantes no registro de produtos junto aos órgãos anuentes no 

Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e Meio Ambiente.  

O registro como agrotóxico representa uma barreira importante às empresas de 

nutrição de plantas habituadas à exigência menor e única, advinda do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A segunda hipótese do trabalho discute como a separação dos estimulantes e 

biofertilizantes na lei de fertilizantes dificultou o registro de produtos biofertilizantes. 

 

2.4. Dados 

 

Os dados utilizados na composição do trabalho, em sua maioria, oriundos da revisão 

das disposições regulatórias existentes para o setor. Não existem dados oficiais de 

desempenho do setor de biofertilizantes, o que dificulta maior precisão na análise de 

evolução do setor no Brasil. 

A fim de ilustrar e fundamentar o crescimento desse mercado, se buscaram dados 

de importação e exportação disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) para adubos ou fertilizantes de origem animal e 

vegetal, que de maneira geral possuem apelo relacionado a alguns produtos que 

pleiteiam classificação de biofertilizantes, e hoje podem estar registrados como 

fertilizantes orgânicos, fertilizantes orgânicos compostos ou ainda sob outras 

classificações.  

Dados do mercado brasileiro apresentados pela Abisolo ou seus representantes 

apresentam dificuldade de serem verificados junto a órgãos oficiais pois tratam-se 

de pesquisas de mercado confidenciais feitas exclusivamente com seus associados 
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e somente divulgadas entre estes. Informações acerca da legislação de 

biofertilizantes e bioestimulantes em outros países foram checadas junto a 

publicações ou websites de instituições oficiais, sejam de associações ou do próprio 

governo. 

Dentre as autoridades entrevistadas, o Dr. Roberto Rodrigues, Ministro da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 2003 a 2006 e atual Coordenador 

do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (GVAGRO), 

contribuiu com uma visão ampla de questões políticas que envolvem desde a 

autonomia do MAPA na regulação dos insumos liberados para a agricultura 

brasileira até questões de governança que abordem a necessidade da produção de 

mais e melhores alimentos, fibras e energia. Representando a pesquisa, o atual 

Chefe de Pesquisa da Embrapa Solos, o Dr. José Carlos Polidoro, concedeu sua 

opinião e fundamentação acerca da natureza dos biofertilizantes e bioestimulantes, 

e importância da correta classificação de produtos na orientação do setor produtivo 

agrícola. 

Dentro do setor institucional, o Fiscal Federal Agropecuário, Sr. Hideraldo José 

Coelho, concedeu entrevista para este trabalho destacando as definições e 

classificações para diferentes produtos incluindo os biofertilizantes.  

No setor organizacional brasileiro, o Sr. Clorialdo Roberto Levrero, Presidente da 

Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal (Abisolo) e 

o Sr. Marcelo Santos, Diretor Técnico de Fertilizantes Foliares e Biofertilizantes da 

Abisolo, explicitaram os esforços da associação, no contexto do setor de 

biofertilizantes, em diminuir as barreiras e construir novas diretrizes que viabilizem o 

registro de produtos sob essa classificação. Na Europa, o Sr. Aaron Powers, vice-

presidente do European Biostimulant Council (EBIC) de 2011 a 2014, em entrevista 

concedida para este trabalho, descreveu as ações tomadas pela entidade visando à 

criação de uma nova classificação na União Europeia para compreender 

bioestimulantes junto aos órgãos responsáveis. 

Consultores, gerentes e diretores de empresas multinacionais do setor de 

biofertilizantes também colaboraram com informações e experiências acerca do 
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setor, e do andamento de processos de registro de produtos no Brasil e outros 

países.  

As informações oriundas das entrevistas concedidas diretamente para o trabalho ou 

coletadas de jornais e revistas tratam de opiniões ou visões pessoais dos 

entrevistados acerca das perguntas semiestruturadas anexadas ao final deste 

trabalho ou foram obtidas em publicações diversas relevantes. 

 

2.5. Tratamento dos dados 

 

A falta de dados oficiais sobre o setor de biofertilizantes nacional e mundial exigiu 

que dados mais generalistas fossem utilizados como indicadores de desempenho 

para o setor.  

Em geral, os dados utilizados representam a evolução do setor de fertilizantes 

especiais emitidos pela Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em 

Nutrição Vegetal (Abisolo) e pesquisados no portal AliceWeb do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  

Os dados de desempenho para os biofertilizantes e bioestimulantes, publicados em 

2014, em meios de comunicação e na Internet, correspondem a estimativas do 

consultor Franco Borsari, e da consultoria Markets and Markets, não se tratando de 

números oficiais.  
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33  AA  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBIIOOFFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS  EE  SSEEUU  AAMMBBIIEENNTTEE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 

Este capítulo apresenta uma revisão das principais leis, decretos e instruções 

normativas que regulam o setor de biofertilizantes e outros setores relacionados ou 

semelhantes no Brasil, nos EUA, no Canadá e na União Européia, regiões que se 

destacam na produção e consumo destes produtos. Busca-se destacar pontos 

relevantes das legislações vigentes para os biofertilizantes em diferentes 

localidades, para mais adiante realizar uma comparação das componentes que 

norteiam a utilização dos biofertilizantes e outros produtos que em algum momento 

tem sua definição relacionada a essa classe de insumo. 

O Brasil ocupa posição de destaque no consumo de fertilizantes, sendo o 4º país no 

consumo deste tipo de insumo, ocupando posição de liderança na produção e 

exportação de diversas commodities, como soja, milho, cana-de-açúcar, café, suco 

de laranja, carne bovina, suína e de frango, etc. 

Para sustentar a relevância do Brasil no consumo de insumos e produção mundial 

crescente de alimentos, fibras e energia renovável, o ambiente regulatório para 

inovações é revisado nesse capítulo, a fim de identificar possíveis convergências 

com as leis de outros países e pontuar gargalos que possam reduzir o acesso do 

produtor brasileiro aos fertilizantes especiais, com destaque para o biofertilizante. 

 

3.1. A lei No.6.894 de fertilizantes de 1980 

 

A Lei No.6.894 datada de dezesseis de dezembro de 1980 foi publicada para dispor 

sobre a inspeção e fiscalização da produção e comércio de fertilizantes, corretivos, 

inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes destinados à agricultura. Há mais de 30 

anos, o biofertilizante era designado com a mesma função de estimulante, conforme 

definido: “estimulante e biofertilizante, o produto que contenha princípio ativo apto a 
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melhorar, direta ou indiretamente, o desenvolvimento das plantas” (BRASIL, 1980, 

Art. 3º Inciso d). 

O Decreto No.4954 de quatorze de janeiro de 2004 que aprovava a Lei No.6.894 de 

1980, foi alterado, na legislação vigente pelo Decreto 8.059 de treze de dezembro de 

2013, já com alterações práticas, e que mantem a remoção do grupo estimulante. 

Apesar de definições similares na lei No.6.894 de 1980, os estimulantes e os 

biofertilizantes receberam tratativas diferentes, e o estimulante foi removido da lei de 

fertilizantes.  

Desde 1989, os estimulantes antes compreendidos na lei de fertilizantes, passaram 

a seguir a legislação para agrotóxicos, de acordo com o disposto na lei No.7.802, 

Art.2º Inciso I, que define agrotóxicos e afins, incluindo anuência da ANVISA e 

IBAMA, pertencentes aos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente (MMA), 

respectivamente.  

Para o Dr. José Carlos Polidoro, Chefe-Adjunto de Pesquisa da Embrapa Solos, em 

entrevista concedida, a transferência de produtos estimulantes para a legislação de 

agrotóxicos é completamente descabida, sob a justificativa de que os estimulantes 

não possuem característica química ou de uso como agrotóxico. Provavelmente 

essa transferência atende a interesses de um grupo de empresas que já 

vislumbravam nesses produtos seu grande potencial, e pleitearam junto ao MAPA 

que os mesmos fossem tratados pela lei de agrotóxicos, com requisitos regulatórios 

aumentados, envolvendo outros órgãos anuentes além do MAPA, como ANVISA e 

IBAMA, ligados aos Ministérios da Saúde e Meio-Ambiente respectivamente, e com 

custos e prazos dilatados. Do ponto de vista mercadológico, as dificuldades, tempo e 

custo de registro para produtos como agrotóxicos representam uma forte barreira a 

novos entrantes. Polidoro reitera ainda que produtos estimulantes deveriam voltar a 

fazer parte da lei de fertilizantes em função das sinergias existentes entre nutrição e 

fisiologia. 

De acordo com a lei de agrotóxicos No.7.802 de 1989, a definição de agrotóxico é: 

I - agrotóxicos e afins: 
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a) os produtos e os 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 implantadas, e de outros ecossistemas e também 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; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento; (BRASIL, 1989, Art.2º 1º Inciso). 

 

Além das definições sobre cada produto compreendido em seu texto, a lei de 

fertilizantes determina que o MAPA, inspecione e fiscalize o setor produtivo e 

comercializador dos insumos agrícolas definidos na lei. Determina ainda que esse 

setor registre seus produtos e a seus participantes junto à instituição federal, e 

também define as penalidades para infrações, as quais variam de advertência à 

interdição temporária ou definitiva do estabelecimento infrator. 

 

 

3.2. Decretos e Instruções Normativas no Brasil 

 

Decretos são emanados por autoridades superiores visam regulamentar as leis, que 

são atos do Poder Legislativo que visam disciplinar condutas objetivando o melhor 

interesse da coletividade, e garantindo coexistência pacífica entre os membros da 

sociedade, que podem ser demasiado abstratas para se auto- regulamentar.  

As instruções normativas são atos normativos expedidos por autoridades 

administrativas, como, por exemplo, as Secretarias dos Ministérios, visando 

complementar a lei.  

Por regulamentar a lei No.6.894 de 1980, o decreto No.4.954 de 2004 possui grande 

relevância no presente trabalho. O decreto esmiúça detalhes sobre registro, 
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fiscalização, qualidade, padronização, classificação e inspeção para o setor de 

insumos fertilizantes, previstos na lei. 

Dentre as definições, dispõe: 

VI. Biofertilizante: produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, 
isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, 
sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, 
sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante. (BRASIL, 2004, 
Capítulo 1, Art.2º 4º Inciso) 

O Decreto No.4954 trata o biofertilizante da mesma forma que outros insumos, como 

fertilizante e inoculante, quanto à fiscalização, registro de produtos e 

estabelecimento, inspeção e fiscalização. No decreto não se faz presente menção 

acerca das particularidades dos diferentes produtos que possam regulamentar a 

validação de resultados, protocolos ou propriedades específicas dos diferentes 

grupos.  

O decreto traz disposição específica sobre produtos novos nacionais ou importados 

sem antecedente de uso no país, em seu Art. 15, exigindo relatório técnico-científico 

conclusivo, emitido por órgão de pesquisa oficial ou credenciado pelo MAPA, que 

ateste sua viabilidade e eficiência agrícola estendida por no mínimo três safras 

agrícolas. 

A alteração do importante Decreto No.4.954, pelo mais recente Decreto No.8.059, 

de vinte e seis de julho de 2013, atualizou disposições, incluindo a remoção da 

classe de produtos estimulantes. A remoção de estimulantes da legislação de 

fertilizantes, certamente representa perda importante para o setor de nutrição de 

plantas, e dificulta a diferenciação para os produtos compreendidos como 

bioestimulantes, os quais têm ainda mais dificuldades para se alinharem às 

regulações de agrotóxicos. Apesar disso, algumas empresas do setor de 

fertilizantes, principalmente do setor de defensivos, conseguiram o registro de 

estimulantes para seus produtos. 

Limitações ligadas à falta de instruções claras acerca do registro de biofertilizantes e 

estimulantes, e a falta de protocolos viáveis de avaliação agronômica para esse tipo 
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de produto, resultaram na adequação destes produtos sob outras classes de 

registro, tais como: fertilizantes orgânicos, organo-minerais, inoculantes, 

condicionadores de solo, e outros, o que no curto prazo permite empresas de 

comercializarem seus produtos, porém sem a classificação correta – com garantias 

referentes à nutrição –, o que não traduz os efeitos reais dos biofertilizantes devido a 

limitações na divulgação de seus benefícios reais. 

Em 2004 através da Instrução Normativa (IN) No.5 do mês de agosto, o MAPA 

apontou, em seu ANEXO II, os microrganismos recomendados como inoculantes 

para diversas leguminosas, os quais foram atualizados em março de 2006, através 

da Instrução Normativa No.10, que trouxe uma nova lista de microrganismos e 

inoculantes autorizados, e mais recentemente pela IN No. 13 de 2011. 

Através da Instrução Normativa No. 25 de vinte e três de julho de 2009, o MAPA traz 

em seu ANEXO I as normas para especificações, garantias, tolerância, registro, 

embalagem e rotulagem de insumos que incluem os biofertilizantes. A Seção VII do 

documento, que trata de biofertilizantes, reforça a necessidade de resultados de 

pesquisas oficiais, conforme disposto: 

§ 3º Para os biofertilizantes, além do disposto no art. 11 deste Anexo e em 
conformidade com o disposto no art. 15, do regulamento aprovado pelo 
Decreto No. 4.954, de 2004, deverá ser apresentada recomendação da 
pesquisa oficial brasileira ou relatório técnico-científico conclusivo, que 
demonstre que a eficiência agronômica do produto se deve à ação do 
princípio ativo ou agente orgânico contido no biofertilizante. (BRASIL, 2009, 
Capítulo 5, Art.16, Parágrafo 3º) 

O texto não prevê prazos ou custos para o processo de avaliação e validação da 

tecnologia, nem mesmo parâmetros que permitam melhor entendimento sobre 

fatores relevantes, como por exemplo, incremento de produtividade e / ou qualidade. 

As interações sinérgicas entre novos produtos e práticas já convencionais tampouco 

são levadas em consideração, já que as validações técnicas demandam isolamento 

do efeito exclusivo do produto que se deseja registrar. 

A Instrução Normativa No.53 de vinte e três de outubro de 2013, atualiza o Art. 3º do 

Decreto No.4.954, e inclui através de seu Art. 8º § 2º a possibilidade de se propor 
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novas metodologias para análise de produtos sem antecedentes, quando aquelas 

existentes não se adequarem ao corrente produto, conforme parágrafo: 

§ 2o Sem prejuízo do disposto no art. 15 do Anexo do Decreto no 4.954, de 
2004, alterado pelo Decreto no 8.059, de 2013, quando os métodos 
analíticos oficiais não se adequarem à análise de produtos novos, o 
interessado deverá apresentar a descrição detalhada do método alternativo 
indicado, para fins de seu reconhecimento pelo órgão competente do 
MAPA, sob pena de indeferimento do pedido de registro do produto. 
(BRASIL, 2013, Capítulo 2, Seção II, Art. 8º, Parágrafo 2º) 

O disposto na lei para os biofertilizantes permite que métodos analíticos sejam 

apresentados pelo interessado, porém o documento não traz qualquer sugestão 

informando os requisitos de como fazê-lo juntamente ao MAPA, nem os prazos para 

análise do proposto e aceite, o que diminui a previsibilidade para níveis de 

exigência, prazos e confidencialidade sobre a inovação contida no produto. O órgão, 

finalmente, não indica pesquisadores ou instituições para melhor direcionar 

pesquisas específicas para tais produtos. 

 

3.3. Legislação de fertilizantes em outros países 

 

a) Estados Unidos e Canadá 

 

Os Estados Unidos representam o 3º maior mercado consumidor de fertilizantes 

minerais (IFA, International Fertilizer Industry Association, 2013), tendo mais de 92 

milhões de hectares cultivados com três produtos principais: milho, soja e trigo 

(USDA, 2014). 

A legislação para fertilizantes vigente é de caráter estadual e demanda que 

empresas possuam registros para cada estado onde deseja trabalhar. De acordo 

com a Association of American Food Plant Control Officials (AAFPCO), Associação 

de Oficiais Americanos para Controle de Produtos Alimentícios Vegetais – a 
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organização dos oficiais de diferentes estados, Canadá e Porto Rico engajada na 

administração de leis e regulações de fertilizantes; e a serviço de governos que 

desejem conduzir qualquer pesquisa com fertilizantes e seus efeitos ou 

componentes – o principal motivo para descentralizar a legislação de fertilizantes 

recai sobre a variabilidade observada nos solos do país, requerendo regras 

específicas que observem as particularidades dos solos de cada estado. 

Além da AAFPCO, a The Biostimulant Coalition (Coalizão dos Bioestimulantes) 

trabalhou a definição de bioestimulantes para aprovação pela AAFPCO como 

material, que quando aplicado à planta, semente, solo ou meio de crescimento, em 

conjunto com a recomendação de fertilizantes, incrementa a eficiência de utilização 

de nutrientes pelas plantas, ou provê outros benefícios diretos ou indiretos para o 

desenvolvimento da planta ou resposta ao estresse. No entanto, após consulta à 

AAPFPCO, os produtos bioestimulantes foram categorizados como substâncias 

benéficas, caracterizadas por substâncias ou compostos que comprovem, através 

de pesquisas, serem benéficas a uma espécie ou diversas espécies de plantas 

(AAFPCO, 2007). 

Nos Estados Unidos, a obtenção do registro do produto respeita normas estaduais, e 

por isso o tempo de espera varia de duas semanas até três anos, como é o caso de 

estados como Califórnia e Washington, que apresentam maior rigidez na concessão 

do registro aos produtos. Nesse país, a lei estadual para registro de fertilizantes está 

acima da lei federal. Com isso, toda e qualquer empresa de insumos relacionados à 

nutrição deve registrar seus produtos observando disposições estaduais. Ao mesmo 

tempo em que a prática citada demanda intensa atividade de registro de produtos 

nos diferentes estados em que as empresas desejam atuar, observa-se uma maior 

clareza nas disposições regulatórias fundamentadas nas características locais de 

produção agrícola, e interesses do estado e de sua população. Outro ponto 

relevante é a possibilidade de mencionar efeitos secundários dos produtos, que 

além de fornecer nutrientes básicos conhecidos como essenciais para o bom 

desenvolvimento de cultivos, também podem trazer propriedades que reduzam 

perdas comuns aos fertilizantes tradicionais, ou absorção incrementada destes 

nutrientes, por exemplo. 
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Na Califórnia, está definido pela Seção 14513 do Código de Alimento e Agricultura, o 

registro de qualquer substância ou mistura de substâncias ou aparato químico ou 

biológico aplicado ao solo, plantas ou sementes para correções de solo, melhora de 

germinação, crescimento, produtividade, qualidade, reprodução, sabor ou outras 

características desejáveis para plantas; ou que pretende produzir qualquer alteração 

química, bioquímica, biológica ou física no solo; exceto aquelas derivadas de 

fertilizantes comerciais, minerais, condicionadores de solo, estercos. Ou seja, a lei 

inclui: polieletrólitos sintéticos, preparações de lignina ou húmus, agentes 

humidificadores para promover penetração de água, inoculantes, produtos 

microbianos, incluindo microrganismos geneticamente modificados, agentes 

aglutinadores, produtos bióticos, e qualquer outro produto utilizado para influenciar o 

solo, o crescimento das plantas, produção e qualidade. 

Para o registro desses produtos, exige-se a descrição das substâncias acima 

mencionadas, incluindo identificação das espécies e número de unidades 

formadoras de colônias para produtos que incluem microrganismos. Os 

microrganismos não poderão ser patogênicos e, caso não constem da lista existente 

do órgão oficial da Califórnia, terão seu uso aprovado contra eficácia comprovada. 

(California Code of Regulations, parágrafo 2304, 2014).   

No estado de Washington, a lei para fertilizantes comerciais está totalmente 

embasada nas garantias dos nutrientes encontrados. Produtos derivados de 

resíduos de outras cadeias produtivas deverão obter aprovação e licença do 

Departamento de Ecologia do Estado, e sua utilização requer experimentação 

agrícola com resultados confirmados por instituições de pesquisa atuantes no 

noroeste americano (Revised Code of Washington, seção 15.54.330, 2014).  

Ainda nos EUA, produtos contendo substâncias que alteram a biologia das plantas 

através de ações fisiológicas são classificados como Reguladores de Crescimento 

de Plantas, de acordo com o FIFRA Sec. 2, Food and Agricultural Code Sec. 12756, 

demandando registro como pesticida, a exemplo do que ocorre no Brasil. O 

processo nos EUA leva de dois a três anos e é muito mais oneroso que o de um 

fertilizante. 
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No Canadá, existe um grande esforço como prioridade na agenda governamental de 

fomentar a inovação no setor e aproximar as instituições de pesquisa do setor de 

fertilizantes e produção agrícola. A consolidação do Fertilizer Act classifica toda 

substância ou mistura de substâncias que traz um benefício para a física do solo ou 

desenvolvimento da planta, e que não seja um fertilizante mineral N-P-K, como um 

suplemento. 

Em julho de 2013, a CFIA, Canadian Food Inspection Agency, convidou os 

participantes da cadeia de fertilizantes para comentarem e enviarem propostas 

sobre o futuro regulatório do setor. A iniciativa parte de ações tomadas desde 2006, 

e pretende angariar benefícios para a indústria de “suplementos”, pequenos 

empresários, agências reguladoras, usuários, fabricantes e produtores agrícolas. A 

flexibilidade promove a inovação, reduzindo as ameaças regulatórias e tempo de 

acesso ao mercado dos fertilizantes e suplementos, rapidamente disponibilizados ao 

agricultor como tecnologia. 

Esse tipo de medida por parte do governo canadense representa um avanço na 

mensuração das demandas por parte dos agricultores e sociedade quanto às 

prioridades produtivas que se alinham à adoção de inovações e dinamização da 

produção agrícola com apelo sustentável.  

 

b) União Européia 

 

Na Europa, cada país possui sua legislação própria, porém existe uma categoria que 

define biofertilizantes de maneira geral por seu teor de nitrogênio, ou capacidade de 

fixar nitrogênio, sem qualquer garantia mínima quanto aos teores ou microrganismos 

presentes nos produtos. Os produtos são considerados fertilizantes orgânicos, 

simplesmente, sem a necessidade de haver declarado microrganismos no registro 

do produto, para que possam mencionar os mesmos em suas embalagens. 
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Em outra categoria, existem os biopesticidas, que são regulados com o mesmo rigor 

dos produtos agrotóxicos, ou seja, com extrema cautela e legislação bastante 

conservadora na prevenção de contaminações, risco alimentar e amplo espectro de 

atuação. 

A EBIC (European Biostimulants Industry Council), o Conselho Europeu da Indústria 

de Bioestimulantes, propõe a criação de uma nova categoria definida como 

bioestimulante com processos de registro e regularização menos exigentes que 

àqueles relativos aos biopesticidas e agrotóxicos, porém mais criteriosos que a 

prática atual de observar-se somente o teor de nitrogênio, ou sua capacidade de 

fixá-lo.  

De acordo com o Sr. Aaron Powers, ex - Vice Presidente do Conselho da Ebic, a 

instituição defende que toda e qualquer nova tecnologia atenda às demandas do 

REACH, Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals (Regulação de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de 

Químicos), em vigor desde 1º de junho de 2007 para nivelar e melhorar as questões 

regulatórias de químicos para a Comunidade Européia. Leis discutidas e 

estabelecidas pelas autoridades da Comunidade Européia estão acima das leis de 

cada um de seus vinte e sete países. 

Para o Conselho, os bioestimulantes se definem por produtos que contém 

substância(s) e/ou microrganismo(s) cujas funções, quando aplicados às plantas ou 

à rizosfera, são de estimular processos naturais para aumentar ou beneficiar a 

absorção de nutrientes, a eficiência nutricional, a tolerância a estresses abióticos, e 

a qualidade do cultivo. Ainda, segundo o que defende o Conselho, os 

bioestimulantes não possuem ação direta contra pestes, e portanto não podem se 

enquadrar nas regulações de pesticidas. O EBIC também considera bioestimulantes: 

biofertilizantes e promotores de crescimento de rizobactérias, além de extratos de 

algas, inoculantes microbianos, aminoácidos, ácidos húmicos e fúlvicos e compostos 

baseados em glucosamina. 
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O registro dos produtos como bioestimulantes seguem caminhos já vigentes para 

diversos insumos: saúde e segurança, modalidades de uso, experimentos 

agronômicos para validação e protocolos para aprovação. 

Em junho de 2014, com abordagem diferente do que defende o EBIC, a mini-

revisão: A Contribution to Set a Legal Framework for Biofertilizers (Uma Contribuição 

para a Formalização Legal de Biofertilizantes), define biofertilizante como: 

Tradução: 

Produto formulado que contém um ou mais microrganismos que aumentam 
o nível de nutrientes (crescimento e produtividade) de plantas tanto repondo 
nutrientes do solo e/ou tornando os nutrientes mais disponíveis para plantas 
e/ou aumentando o acesso das plantas aos nutrientes.

1
 

 A revisão propõe ainda que na regulamentação sejam incluídos parâmetros de 

qualidade, como: composição do produto, características dos microrganismos, 

aditivos e outras substâncias, contagem mínima de células viáveis/propágulos, 

forma física, pH, carbono contido, água, eficiência na solubilização de nutrientes, 

eficiência na fixação de nitrogênio, eficiência na inoculação de plantas, nível de 

contaminação, validade e condição para armazenagem. Sugere ainda um dossiê de 

avaliação: estudos de eficiência e estudos de eco-toxicologia e toxicologia. 

Recomenda informações para o rótulo dos produtos, que além da maioria dos 

pontos acima, compreende cultivos, métodos de aplicação, doses e intervalos e 

informações adicionais e precauções. 

Em adição às disposições da EBIC mencionadas acima, e segundo o Dr. Polidoro, 

Embrapa Solos, não existem evidências científicas de que microrganismos aplicados 

ao sistema produtivo sejam capazes por si só de solubilizar nutrientes ou reduzir a 

volatilização ou lixiviação de nutrientes, como o nitrogênio. 

                                            

1
 Do original: The formulated product containing one or more microorganisms that enhance the 

nutrient status (the growth and yield) of the plants by either replacing soil nutrients and/or by making 

nutrients more available to plants and/or by increasing plant access to nutrients. 
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No entanto, o aumento de pesquisas e desenvolvimentos técnicos com todas as 

substâncias, microrganismos ou classes de compostos propostos como 

biofertilizantes associados ao avanço tecnológico no entendimento de processos 

químicos, biológicos e bioquímicos representa uma oportunidade de capturar e 

definir os efeitos singulares, convergentes e sinérgicos entre esses produtos 

biofertilizantes e outros insumos convencionais e de extenso uso agrícola. 

Entende-se que o avanço regulatório para diferentes classes de produtos e soluções 

deve nortear-se em prol das boas práticas agrícolas, o que se dará através da 

segurança de uso de produtos, os quais em sua maior parte advém de processos 

biológicos ou bioquímicos naturais sem riscos para humanos ou animais, que 

atendam às demandas produtivas da agricultura praticada em diferentes localidades, 

respeitando recomendações técnicas de uso de cada insumo, e atendendo os 

interesses da sociedade como um todo por uma agricultura limpa e sustentada, na 

direção da segurança alimentar mundial. 

A integração da sociedade nas decisões através de campanhas educacionais e 

consultas públicas, associada a medidas governamentais que contemplem extensão 

rural, conscientização e educação ambiental no meio rural em detrimento a políticas 

punitivas e arrecadatórias, são essenciais para a adoção de novas tecnologias e 

manejos que garantam melhores resultados quantitativos e qualitativos na 

agricultura brasileira. 

 

3.4. Principais convergências e diferenças da legislação brasileira para o 
setor de insumos agrícolas com as de outros países 

 

Dentre os principais desafios de empresas multinacionais do setor de insumos está 

a harmonização de registro, posicionamento e marketing de seus produtos nos 

diferentes países e/ou mercados onde atuam, já que diferentes países ou mercados 

impõem diferentes requisitos e categorias para a classificação dos mesmos produtos 

das empresas. 
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A revisão das legislações dos mercados analisados nas seções 2.1, 2.2 e 2.3 

mostrou que há muito mais similaridades que diferenças nas leis que norteiam os 

insumos. No entanto, são as diferenças que mais preocupam as empresas, pois a 

falta de cumprimento das determinações de cada praça pode custar muito mais que 

multas e punições, mais até mesmo do que o registro do produto em si, já que o 

produto pode ser impedido de ser comercializado, implicando em perdas de 

mercado, como queda de faturamento e/ou impacto na imagem da empresa. 

Os princípios das leis de fertilizantes no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na 

União Europeia são congruentes. No entanto, os Estados Unidos apresentam 

diferença central quanto à responsabilidade da constituição estadual na regulação 

de insumos; no Brasil a responsabilidade é federal, e na União Européia cada país 

tem sua própria lei, apesar de alguns simplesmente seguirem aquilo que for 

determinado pelos órgãos da União Européia, como o DG SANCO (Dirección 

General de Salud y Consumidores), responsável pela implantação de leis 

relacionadas à segurança de alimentos e outros produtos, e o DG Enterprise, 

(Dirección General de Empresa e Industria) responsável pelo crescimento de 

empresas europeias e abertura de mercados internos na região, que é o 

departamento responsável pela revisão de leis para fertilizantes. 

Nos Estados Unidos e na Europa, os esforços se concentram prioritariamente na 

criação de uma legislação específica para bioestimulantes, já que biofertilizantes são 

considerados como uma classe de bioestimulantes pelo EBIC. Nos Estados Unidos 

e Europa, os biofertilizantes são regulados como fertilizantes orgânicos, observando 

teores mínimos de nutrientes ou inoculantes de solos. Já os bioestimulantes estão 

principalmente regulados como reguladores de crescimento, e a exemplo do Brasil, 

sujeitos a processo de registro em nível federal, com prazos e custos muito mais 

dilatados que os fertilizantes. No Brasil, a indústria explora alternativas à criação de 

novas classes de produtos e busca encontrar maneiras de registrar seus produtos 

como biofertilizantes, aproveitando-se do conceito abrangente desta classe de 

insumo. 
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44  AA  IINNDDÚÚSSTTRRIIAA  DDEE  BBIIOOFFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS  NNOO  BBRRAASSIILL  

 

Este capítulo apresenta a indústria de biofertilizantes no Brasil e como o setor se 

consolida frente a outros insumos convencionais, como fertilizantes comuns e 

agrotóxicos, e aos fertilizantes especiais; explicita a origem das principais empresas 

de interesse para o setor, a estrutura de mercado e grupos estratégicos, 

características tecnológicas e diferentes apelos técnicos explorados, e também 

indicadores de desenvolvimento do mercado através das importações e exportações 

e produtos especiais como indicadores de crescimento do mercado.  

O capítulo visa elucidar a posição de mercado dos biofertilizantes e oportunidades 

de crescimento para as empresas deste setor, dado o crescente interesse de 

grandes multinacionais e canais de comercialização que buscam o desenvolvimento 

de linhas de produtos com marcas próprias e a diferenciação no concorrido mercado 

de insumos. 

A indústria de biofertilizantes no Brasil tem, em grande parte, origem em empresas 

multinacionais com atuação em nutrição e fisiologia de plantas, principalmente 

especialidades, ou seja, cultivos de maior valor agregado, como hortícolas, frutícolas 

e flores, que trabalham intensamente em seus países de origem, como: Itália, 

Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, e outros. 

Segundo a presidência da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em 

Nutrição Vegetal (Abisolo), a indústria de biofertilizantes é líder em tecnologia e 

desenvolvimento de novos produtos de valor agregado. A mesma utiliza 

departamentos técnicos e de desenvolvimento próprios para prospectar novas 

tecnologias e validá-las nas condições climáticas e produtivas do Brasil, em conjunto 

com universidades públicas e privadas, e consultorias credenciadas pelo MAPA nas 

diversas regiões do Brasil. 

 

4.1. Características tecnológicas dos biofertilizantes 
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Do ponto de vista técnico, a indústria de biofertilizantes, a exemplo de outras 

especialidades, agrega muito conhecimento técnico da nutrição e fisiologia de 

cultivos, e com isso profissionalismo para garantir aos empresários rurais melhores 

recomendações de insumos que maximizam o potencial genético produtivo de seus 

campos, em suporte às boas práticas agrícolas de nutrição e proteção de cultivos. 

Os biofertilizantes, dentre outras classes consideradas inovações, busca entre suas 

funções específicas, melhorar a capacidade nutricional do sistema solo-planta, seja 

fornecendo parte dos nutrientes, seja disponibilizando os mesmos retidos nas 

frações de solo ou mobilizando-os, e até mesmo auxiliando na promoção de um 

sistema radicular com capacidade de explorar melhor o solo em busca de água, 

nutrição e melhor instalação da planta ao ambiente produtivo, para o ciclo agrícola 

corrente e ciclos subsequentes. 

Os principais grupos de produtos que querem se utilizar do conceito de 

biofertilizantes no Brasil são: substâncias húmicas, extratos de algas, 

microrganismos e seus metabólitos, extratos vegetais, proteínas hidrolisadas, L - 

aminoácidos, quitina e outros. Os diferentes grupos de produtos convergem quanto 

à atuação e alguns benefícios trazidos para as plantas, entre eles: efeitos físicos e 

físico-químicos (exemplo: osmólitos), efeitos metabólicos (anti-oxidantes), efeitos 

semelhantes aos de hormônios, efeitos fisiológicos na eficiência de nutrição, efeitos 

fisiológicos nas respostas a estresses bióticos e abióticos, de acordo com a matéria 

prima utilizada ou sua combinação. 

Para o Dr. Polidoro, da Embrapa Solos, em entrevista, biofertilizantes têm 

obrigatoriamente de ser produzidos através de processos biológicos, podendo contar 

com a introdução de microrganismos; apresentando estimulação fisiológica para 

maior crescimento, indução de florescimento e maturação, aumenta partes 

produtivas, enchimento de grão, desenvolvimento radicular, incremento da interação 

entre raiz e solo, etc. O mesmo defende ainda que produtos devem comprovar que 

em sua composição não existem microrganismos de ação patogênica, substâncias 

tóxicas e/ou de risco à saúde humana ou animal. Além do Dr. Polidoro, o Dr. Daniel 
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Zandonadi da Embrapa, defende que produtos biofertilizantes pertençam à classe de 

bioestimulantes. 

Para a consultoria MarketsandMarkets, e pesquisadores como Malusá e Vassilev 

(2014), biofertilizantes são uma classe composta única e exclusivamente por 

microrganismos, que quando utilizados individualmente ou combinados possuem 

funções de nutrição. Inferem ainda que o termo deriva de fertilizante biológico, e por 

isso a relação direta com microrganismos. Por outro lado, os autores enfatizam que 

somente aqueles microrganismos que podem se transformar em produtos que 

possam ser produzidos e comercializados devem receber a denominação de 

biofertilizante. Na opinião dos autores, contrária a outras entidades e pesquisadores, 

qualquer outra substância de origem orgânica, como extratos de plantas ou 

compostos, ou mesmo bioestimulantes oriundos de microrganismos mortos, cultura 

de microrganismos ou mesmo seus extratos, não devem ser classificados como 

biofertilizantes.  

Em 2004, Gianinazzi e Vosatka, definiram fungos micorrízicos erroneamente como 

parte natural de plantas, o que se fosse aceito na época facilitaria o registro do 

produto, reduziria custos, porém abriria precedentes para atitudes fraudulentas, 

segundo os autores, por confundir a simbiose entre fungo e planta, com a estrutura 

da planta. 

Para o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Daniel Zandonadi, em entrevista 

concedida ao Jornal Valor Econômico em 20/11/2014, os bioestimulantes agregam 

incolantes microbianos, substâncias húmicas, aminoácidos e extratos de algas, e 

deveriam ser regulados sob uma categoria específica. Hoje esses produtos se 

dividem, em processos regulatórios, em classes de fertilizantes e agrotóxicos.  

A inovação no setor de biofertilizantes está diretamente ligada à competência 

técnica de compreender processos fisiológicos e nutricionais dos cultivos de 

interesse em larga escala, cultivados em diferentes regiões mundiais, e dos produtos 

e matérias primas disponíveis de maneira consistente que podem fazer parte da 

solução no apoio à produção agrícola. 
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A pesquisa e desenvolvimento é parte fundamental de empresas comprometidas 

com inovação, na identificação e coleção de substâncias e microrganismos capazes 

de trazer vantagens ao setor de insumos. Com o avanço tecnológico e capacidade 

analítica através de métodos avançados, como até mesmo análises de DNA, a 

propriedade intelectual e processos de patentes ganham força dentro de empresas 

pioneiras no desenvolvimento de novas soluções / insumos agrícolas. 

Para produtos biofertilizantes, grande parte das soluções possuem versatilidade na 

atuação em diferentes ambientes e climas, observando condições mínimas para 

aplicação que já são adotadas para outros produtos, como temperatura amena, 

umidade no solo, umidade relativa do ar, etc. Para produtos “vivos”, a técnica 

adotada é basicamente a mesma utilizada no controle biológico, através de 

liberações em massa, para aumentar o efeito da tecnologia. 

Para essa indústria o mercado brasileiro representa grande oportunidade não 

somente pelos desafios produtivos de países tropicais, mais quentes e úmidos, mas 

também para fins de ganho de escala, no emprego de suas tecnologias de alto 

rendimento em culturas produzidas em larga escala que, em sua maioria, e desde 

2010, trazem preços internacionais mais remuneradores, que além de estimular os 

produtores a melhorar seus tratos culturais, os convida a conhecerem novas 

tecnologias na busca incansável por maiores produtividades, qualidade, e 

consequentemente, lucros. 

Dentre os principais desafios técnicos para as empresas do setor está a 

necessidade de profundo entendimento do manejo agrícola básico em diferentes 

cultivos e partes do mundo para melhor posicionamento das soluções dentre as 

operações de campo existentes, evitando a criação de novas aplicações, o que 

representa forte barreira à adoção representativa. A extensão agrícola para novas 

soluções também se torna mandatória para que haja aplicação satisfatória e 

percepção dos resultados atingidos. 

Dentre os desafios financeiros, está a resiliência de empresas que estão em busca 

constante por novas tecnologias, e que necessitam transformar suas tecnologias em 

produtos viáveis ao mercado antes que todo seu capital seja consumido. O perfeito 
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balanço entre desenvolvimento tecnológico e comercial é fundamental para o 

sucesso do setor. 

Dentre os desafios regulatórios, o setor de biofertilizantes apresenta em sua vasta 

abrangência de substâncias, processos de obtenção, e consistência, uma 

vulnerabilidade quanto ao registro de seus produtos, pois o mesmo produto 

biofertilizante pode dispor de requisitos para ser registrado como fertilizante 

orgânico, fertilizante composto, fertilizante organomineral, fertilizante foliar, 

condicionador de solo, ente outras classes. 

Depois de superados os desafios técnicos, financeiros e regulatórios, cada empresa 

utiliza estratégias de marketing próprias para levar aos mercados alvo e sua rede de 

distribuição, os benefícios entregues por cada tecnologia.  

 

4.2. Estrutura de mercado no Brasil e grupos estratégicos 

 

Torna-se importante fazer uma breve análise da estruturação do setor de insumos 

no Brasil para localizar os biofertilizantes. O mercado brasileiro de insumos se divide 

em diferentes grupos de acordo com o apelo das tecnologias. Existem os 

fornecedores de fertilizantes sólidos, que de maneira geral representam um setor 

pouco diferenciado e que está nas mãos de algumas empresas com grande 

concentração de mercado, como por exemplo: Yara, Heringer, Mosaic e Fertipar, 

que em sua grande maioria atendem prioritariamente produtores, cooperativas e 

revendas. Para os agrotóxicos, e também conhecidas por produtos destinados à 

proteção de cultivos, há empresas como: Syngenta, Bayer CropScience, Basf, 

Monsanto, DuPont, Adama, Dow AgroSciences, FMC e outras, que lideram esse 

mercado, fortemente ligado à distribuição e re-distribuição. Na indústria de 

sementes, composta por empresas como Monsanto, Pioneer, Syngenta, Bayer, e 

outras se observa uma forte integração com a indústria de proteção de cultivos como 

estratégia de verticalização na ocupação de uma parcela maior do investimento feito 
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pelo produtor em seus plantios. Para as empresas de especialidades, que incluem 

micronutrientes, fertilizantes especiais, produtos fisiológicos e estimulantes, cujas 

representantes são Produquímica, Agrichem, Stoller, Bio Soja, Microquímica, etc, 

observa-se uma estruturação de mercado voltada para a distribuição e re-

distribuição; e graças ao seu alto valor agregado, desperta o interesse da indústria 

de fertilizantes como Yara e Heringer, que possuem linhas de micronutrientes, e 

também das empresas do setor de proteção de cultivos.  

De acordo com Cônsoli et al. (2011), o acesso de novas tecnologias ao mercado por 

empresas de insumos especiais pode se dar através de distribuidores, revendas 

e/ou vendas diretas. As diferentes formas de penetração de mercado garantem, em 

conjunto, uma demanda por estratégias bem definidas na competição por fatias do 

mercado com aqueles players já estabelecidos. Com isso, as empresas, 

principalmente do setor de proteção de cultivos se aproveitam do canal de 

comercialização já estabelecido para expandir sua presença no orçamento do canal 

e do produtor, através da incorporação deste tipo de tecnologia por meio de 

parcerias, o que acaba por diminuir o número de fornecedores / empresas que 

demandam a atenção dentro de seus canais de atuação. 

As grandes empresas buscam incessantemente a incorporação de novos produtos, 

como micronutrientes, reguladores de crescimento, produtos hormonais, soluções 

orgânicas, estimulantes, etc. a seus portfólios. Essa estratégia de portfólio 

representa a ambição por aumentar sua participação no pacote tecnológico de seu 

distribuidor, oferecido a seus clientes/produtores. Paralelamente a isso, grandes 

multinacionais do setor de insumos barram o assédio e entrada de outras empresas 

em seus canais, incorporando novas soluções de alto valor agregado, e ocupando 

lacunas que possam representar ameaças na consolidação do pacote tecnológico 

oferecido aos produtores. Outro ponto de grande relevância, especialmente para as 

empresas de agrotóxicos recai sobre a gestão de imagem ao investir em empresas 

de soluções limpas, orgânicas, e de baixo impacto ambiental, como é o caso dos 

biofertilizantes e estimulantes. 

A consolidação de grandes multinacionais em direção ao setor de estimulantes e 

fertilizantes especiais pode ser observada em empresas como a Syngenta, que 
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recentemente trouxe ao mercado um produto aminoácido para soja e feijão, e que 

investe na presença em empresas como a Agrinos, norueguesa fundada em 2009 

que atua em soluções biológicas exclusivas, voltadas para o setor de nutrição de 

cultivos. No caso da Basf, observou-se a aquisição da americana Becker Underwood 

em 2012, com soluções para melhorar o desempenho de sementes e produtos 

biológicos, e reguladores de crescimento. Já a Bayer Cropscience, anunciou em 

2012 a aquisição da também americana AgraQuest, especializada em controle 

biológico baseado em microrganismos. A aliança entre Monsanto e Novozymes, 

chamada The BioAg Alliance, obteve grande repercussão em 2014 quanto ao 

compromisso firmado para pesquisa e comercialização de soluções microbianas 

sustentáveis. Empresas como FMC e Adama trouxeram ao mercado, em 2014, 

produtos biológicos relacionados à nutrição e controle biológico, e estimulantes para 

enriquecer suas linhas.  

Em expansão no Brasil, o mercado de fertilizantes especiais cresceu 30% nos 

últimos dois anos, segundo entrevista concedida pelo Sr. Clorialdo Roberto Levrero, 

Presidente da Abisolo, para a Revista Agroanalysis, em matéria publicada em 

Agosto de 2014. Em matéria publicada no Jornal Valor Econômico, o sócio-diretor da 

consultoria BBAgro Global, Franco Borsari, informa que o mercado de 

bioestimulantes movimenta 2 bilhões de dólares por ano, e que o Brasil já 

representa mais de 10% desse mercado, com aproximadamente 230 milhões de 

dólares. De acordo com Franco Borsari, fertilizantes foliares e bioestimulantes já 

representam cerca de 3% dos custos das lavouras brasileiras.  

O crescimento atrai grandes empresas e fundos de investimentos para o setor, ao 

mesmo tempo em que buscam atender as demandas dos produtores e da sociedade 

por soluções de alta tecnologia e baixo impacto ambiental. A demanda por inovação 

foi destacada pelo ex-Ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, em artigo 

publicado no jornal Folha de São Paulo, do dia 19/9/2014, que denota o 

desenvolvimento tecnológico como alavanca das produtividades agrícolas, e 

também em seu caderno de propostas para o setor do agronegócio para o novo 

presidente do Brasil, mencionado na Revista Agroanalysis de Julho de 2014. 
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Na construção e ocupação do mercado de produtos biofertilizantes, empresas como 

Agrinos, Valagro, Tradecorp, Omex, Microquímica e tantas outras com diferentes 

tipos de soluções, buscam essa classificação em busca de diferenciação e atuação 

desvinculada total ou parcialmente do fornecimento básico de nutrientes. Até 

dezembro de 2014, de acordo com o MAPA, nenhum produto obteve o registro como 

biofertilizante junto a essa entidade reguladora e fiscalizadora. 

Essas empresas buscam o acesso de seus produtos ao mercado através de 

soluções combinadas com outras linhas de produtos de seus portfólios ou, até 

mesmo, via combinação de produtos de ação biofertilizante com nutrientes minerais 

em um só produto registrado como fertilizante. 

É bastante comum no Brasil que empresas que buscam a classificação de 

biofertilizante para seus produtos acabem por garantir seu acesso ao mercado para 

os mesmos através de categorias mais generalistas, ou que englobem outras 

características mensuráveis e declaradas, para registro junto ao órgão anuente. 

Outra prática é a busca de autorização especial do Ministério da Agricultura para 

comercializar seus produtos sob a justificativa de não haver categoria ou 

classificação vigente para o modo de ação ou princípio ativo do produto em questão. 

É crescente o interesse das grandes multinacionais pelo potencial da indústria de 

bioestimulantes, cujo crescimento de mercado global é estimado em 12,5% ao ano 

até 2019, até atingir 2,52 bilhões de dólares, de acordo com a consultoria 

MarketsandMarkets, em trabalho que inclui empresas como Valagro A.p.A. (Itália), 

Arysta LifeScience Corporation (Japão), Biostadt India Limited (India) e Koppert B.V. 

(Holanda).  

Para a mesma consultoria, o mercado de biofertilizantes, o qual compreende 

basicamente microrganismos, deverá ter crescimento de 13,9% ao ano de 2014 a 

2019, atingindo aproximadamente 1,65 bilhões de dólares em 2019, em consulta 

que leva em conta projeções e empresas como: Novozymes A.S. (Dinamarca), 

National Fertilizers Limited (India), Madras Fertilizers Limited (India) Rizobacter 

Argentina S.A. (Argentina), Nutramax Laboratories Inc. (EUA), Lallemand Inc. 

(Canada), etc. 
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No Brasil, as limitações regulatórias dificultam a apuração da participação de 

mercado específica para biofertilizantes, bioestimulantes, fertilizantes foliares, etc., o 

que reduz a precisão dos dados de mercado. 

As empresas de defensivos agrícolas estão se beneficiando do conhecimento que 

dominam no registro de produtos envolvendo agências ligadas aos Ministérios da 

Saúde e do Meio-Ambiente, através do registro de produtos estimulantes, 

reguladores de crescimento e hormonais, beneficiados pela lei de agrotóxicos de 

1989, que incorporou os estimulantes. Empresas do setor de fertilizantes especiais, 

que em geral detêm significativamente menos recursos e capacidade financeira para 

aguardar os longos e dispendiosos processos de registro, buscam canalizar seus 

esforços na categoria de biofertilizantes, porém ainda enfrentam dificuldades por não 

haver precedentes para esse registro, orientações claras de quais substâncias ou 

microrganismos podem se registrar nessa categoria, exigências de validação 

agronômica com publicação em revista científica, e até mesmo necessidade de 

novos protocolos que capturem os ganhos agronômicos, não capturados em 

protocolos-padrões existentes, com aprovação do Ministério da Agricultura. 

 

4.3. Exportações e importações, e evidências de desempenho 

 

Não existem dados exclusivos para mensurar a evolução do setor de biofertilizantes. 

Todavia, o portal AliceWeb para análise de dados do comércio exterior no site do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), permite a 

realização de pesquisas de dados para fertilizantes, e dentre as categorias 

existentes, encontra-se: “adubos ou fertilizantes de origem animal ou vegetal, etc.”, o 

qual inclui fertilizantes orgânicos, incluindo misturas (animal e vegetal), com ou sem 

tratamento químico, para uso agrícola ou florestal. 

O crescimento de 30% do mercado de fertilizantes especiais nos últimos dois anos 

apontado pelo Presidente da Abisolo, Sr. Clorialdo Roberto Levrero, baseia-se em 
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pesquisa de mercado confidencial feita pelos associados da Abisolo. O resultado da 

pesquisa é divulgado tão somente entre as empresas que informam seus números, 

e a confidencialidade dos números é mantida através de acordo de 

confidencialidade. 

Evidencia-se que, desde 2006, a importação de produtos sob a classificação de 

adubos ou fertilizantes de origem animal ou vegetal, etc., cresceu de maneira 

consistente, observando-se alguma desaceleração na quantidade de produto de 

2008 a 2009, porém ainda assim com aumento de valor em dólares. De 2011 para 

2012 observa-se um crescimento de mais de 100% na importação desses produtos, 

fortemente atrelado aos maiores preços das commodities agrícolas, que quanto mais 

remuneradores, incentivam maiores investimentos por parte dos produtores rurais 

em insumos (Tabela 1). 

Tabela 1. - Importações de adubos ou fertilizantes de origem animal ou vegetal.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1) 

USD mil 1.254 1.757 3.713 4.546 6.197 9.109 21.776 18.116 24.965 

T. 498 1.254 2.601 1.742 2.151 2.955 7.056 6.130 8.824 

Fonte: AliceWeb - MDIC (Importações 1997 - 2014). 

(1) dados até outubro de 2014 

Para 2014, observa-se um novo patamar de importações de fertilizantes de origem 

animal e vegetal, de 10 mil toneladas desse tipo de fertilizante por ano. Apesar do 

significativo incremento na importação de adubos ou fertilizantes de origem animal 

ou vegetal, não se observou a exploração da classe de biofertilizantes na legislação 

brasileira, o que apresenta indícios de que as empresas estão se utilizando de 

outras classificações para registrar suas tecnologias, com requisitos mais simples 

com teores de nitrogênio e carbono, por exemplo, e evitando percorrer o longo 

caminho imposto pelo Decreto No.4.954 quanto à validação agronômica e pela IN 

No.53 de publicação de artigo em revista cientifica para conquistar o registro como 

um novo produto biofertilizante. 

O crescimento das importações de adubos ou fertilizantes de origem animal ou 

vegetal, no entanto, não é suficiente para mascarar o ainda restrito mercado 
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ocupado por esses insumos, com crescente importância na agricultura brasileira, 

que exibe o crescente uso de produtos com características biofertilizantes, 

produzidos nas próprias propriedades rurais com múltiplas atividades agrícolas, 

através de fermentações de dejetos orgânicos, suínos, bovinos, avícolas, 

associados ou não a outros produtos. 

Em relação às exportações desses produtos pelo Brasil, observa-se certa 

linearidade de 2006 a 2009, e um crescimento acentuado de 2009 a 2012; seguido 

de uma queda destas exportações por dois anos consecutivos em 2013 e 2014. 

(Tabela 2). 

Tabela 2. - Exportações de adubos ou fertilizantes de origem animal ou vegetal.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(1) 

USD mil 1.215 1.514 1.637 1.360 3.112 5.860 9.252 7.581 4.809 

T. 1.575 3.472 2.706 8.723 16.723 18.604 23.112 22.669 17.754 

Fonte: AliceWeb - MDIC (Importações 1997 - 2014). 

(1) dados até outubro de 2014 

Quando se comparam os valores por unidade importada com os valores por unidade 

exportada, fica claro que o Brasil, de maneira geral, exporta produtos de baixo valor 

agregado, que variam de USD 0,16 a 0,77, em média, por quilo da mercadoria 

exportada, enquanto na importação o país paga, em média, USD 1,40 a 3,09 por 

quilo de mercadoria importada sob o mesmo NCM (Nomenclatura Comum do 

Mercosul), utilizado para classificação das mercadorias. 

Ainda que o volume de produtos movimentados sob a classificação de adubos e 

fertilizantes de origem animal ou vegetal seja pequeno, e por isso seu crescimento 

seja acentuado, se observam taxas crescentes e significativas na importação desse 

tipo de produto, com importações até novembro de 2014 quase dezoito vezes 

superior às de 2006, e praticamente 44% maior que todo o ano de 2013. Comparado 

aos números de consumo e importação de fertilizantes minerais, que em 2014 deve 

ultrapassar 32 milhões de toneladas, de acordo com o Sr. David Roquetti Filho, 

Diretor Executivo da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA). 

Atualmente, aproximadamente 70% do fertilizante mineral utilizado no Brasil é 
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importado. Até novembro de 2014, o país registrou importação superior a 22,4 

milhões de toneladas e mais de 30,2 milhões de toneladas de fertilizantes entregues 

aos clientes / consumidores, segundo a ANDA. 

 

4.4. Ambiente organizacional 

 

O ambiente organizacional dos insumos agrícolas contempla as indústrias de 

sementes, nutrição e proteção de cultivos (ou agrotóxicos). No âmbito da nutrição, 

as principais associações representativas do setor são: Associação Nacional para 

Difusão de Adubos (ANDA), Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil 

(AMA), e Abisolo. A ANDA se dedica à promoção da indústria de fertilizantes, com 

foco acentuado nas grandes empresas de macronutrientes primários (nitrogênio, 

fósforo e potássio). A AMA tem seu trabalho direcionado a proteger os interesses 

dos misturadores de adubos, em sua maioria indústrias que formulam fertilizantes de 

natureza sólida. A Abisolo, por sua vez, agrega uma indústria bastante diversificada 

que contempla produtos com micronutrientes, substratos, organo-minerais, 

orgânicos, foliares, etc., e também empresas com destaque no setor de defensivos, 

como é o caso da Syngenta e da FMC. 

De acordo com a ANDA, o Brasil importa cerca de 70% de sua entrega total por 

fertilizantes, especialmente N-P-K (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), a qual deveria 

superar 32 milhões de toneladas entregues em 2014, de acordo com dados da 

consultoria INTL FCStone publicados na Revista Exame, em março e julho de 2014, 

e que deverá se confirmar já que até novembro de 2014, de acordo com a ANDA, 

30,2 milhões de toneladas foram entregues. 

A dependência do Brasil das importações de fertilizantes fez com que o governo 

federal criasse em 2009 a Rede FertBrasil, coordenada pela Embrapa Solos, dentro 

do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em busca da identificação de 

novas fontes de nutrientes. A rede promoveu diversos avanços engajando não 
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somente o setor de pesquisa, mas também as indústrias do setor privado e cadeias 

produtivas que geram, como subprodutos, matérias primas de interesse para o 

fornecimento de nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente. A rede encerrou suas 

atividades em 30 de maio de 2014, porém construiu massa crítica para novos 

passos em direção a inovações para o setor de nutrição vegetal.  

A indústria de biofertilizantes, em sua maioria, também atua com outros insumos 

como micronutrientes, fertilizantes orgânicos, organo-minerais, controle biológico e 

outros, para melhor gerir seu portfólio de produtos, maximizar resultados e mitigar 

riscos regulatórios pelas dificuldades em registrar seus produtos sob a melhor 

classificação (no caso os biofertilizantes), por exemplo.  

O gargalo da indústria de biofertilizantes recai sobre a legislação brasileira para 

esses produtos, que além de pouco desenvolvida para atendê-la e levá-la aos 

produtores, que a cada dia estão mais cientes sobre os benefícios desta classe de 

produtos, difere fortemente da legislação de outros países. Dentro de blocos 

econômicos como a União Europeia e, até mesmo, entre estados como é o caso dos 

Estados Unidos, a falta de harmonização das normas dificulta a consolidação da 

tecnologia e expansão de mercados, porém sem grandes exigências para os 

biofertilizantes. 

No Brasil essa indústria trabalha organizadamente e está representada na Abisolo. 

Ela vem aumentando sua representatividade perante as autoridades que legislam no 

setor, propondo metodologias analíticas e regras que facilitem seu acesso ao 

mercado e lhes permitam a atuação seguindo preceitos inerentes à sua tecnologia. 

Para a Abisolo, existe uma grande oportunidade de trabalhar junto ao MAPA na 

classificação, certificação e desenvolvimento de protocolos de pesquisa e uso da 

classe biofertilizante.  

O setor de biofertilizantes está praticamente todo organizado e articulado através da 

Abisolo, que reúne cerca de oitenta empresas do setor de fertilizantes especiais, 

incluindo: condicionadores de solos, orgânicos, organominerais, foliares, e outros, 

organizados em diretorias específicas que promovem reuniões com seus associados 
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em busca, entre outras demandas, de melhorar o ambiente regulatório para sua 

atuação. 

A Abisolo através de seus associados captura cerca de 70% do mercado de 

fertilizantes especiais, e se destaca pela atuação na representação dos interesses 

mútuos de associados, principalmente na revisão e convocação de grupos de 

trabalho que analisam e propõem alterações à legislação vigente e/ou novos 

dispositivos, e que facilitam o acesso dos produtores às inovações no setor de 

nutrição, atendendo às demandas da sociedade por uma agricultura mais 

sustentável. 

Para melhor endereçar as questões ligadas ao uso da classe de biofertilizantes, 

existe um grupo técnico na Abisolo empenhado em apoiar o MAPA na construção de 

parâmetros que facilitem a avaliação, necessária por lei, da eficiência dos produtos 

com essa finalidade. Apesar do empenho por parte da Abisolo, o processo esbarra 

na necessidade de que os próprios associados membros das empresas conduzam 

os assuntos com o MAPA. 

O grupo técnico de biofertilizantes existe na Abisolo, desde 2012, para melhor 

compreender o setor e as demandas a serem cumpridas em prol do registro de 

produtos sob essa categoria. O plano de trabalho proposto pelo novo responsável 

pelo grupo, Sr. Flavio Matarazzo, gerente de produtos da multinacional francesa De 

Sangosse, visa eleger um pesquisador do setor para coordenar trabalhos de 

desenvolvimento de protocolos ágeis para validar as respostas dos produtos que 

pleiteiem a classificação de biofertilizante, bem como categorizar os produtos pelas 

matérias-primas utilizadas em sua formulação, citados no item 3.3 acima, que 

atendem à definição da classe de biofertilizante para aumento de produtividade em 

cultivos sem ter em conta o valor hormonal ou estimulante. 

O plano de trabalho busca envolver os stakeholders da indústria e do setor público 

(neste caso, o MAPA) para facilitar a comunicação e bom entendimento das 

expectativas do governo e da indústria em busca de soluções por parte do setor 

agrícola produtivo. 
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De acordo com a Abisolo, a associação trabalha sanando dúvidas técnicas de 

produtores agrícolas acerca dos produtos desenvolvidos nas empresas que ela 

representa, e também prestando esclarecimentos para toda a cadeia e a sociedade. 

A associação desempenha papel representativo, estabelecendo grupos técnicos que 

buscam validação para seus pleitos.  

A associação está sempre em busca de ações colaborativas com instituições 

públicas e privadas de pesquisa, como a Embrapa, IAC (Instituto Agronômico de 

Campinas), e universidades, que trabalham com substâncias e microrganismos que 

podem ser considerados biofertilizantes, em busca de potenciais benefícios à 

agricultura do nosso país, para validação junto aos entes regulatórios. 

No entanto, a melhor interação entre Abisolo e MAPA demanda maiores esforços e 

envolvimento de ambas as partes para avançar com mais consistência na 

construção de uma agenda estratégica com participação de base técnica que inclua 

a Embrapa e outras instituições de pesquisa para avaliar e viabilizar tecnologias 

juntamente com as empresas, em concordância com os requisitos e instruções 

provenientes do MAPA e a favor do setor, e não de interesses individuais de 

algumas empresas. 

 

4.5. Outros elementos importantes para caracterizar os efeitos da 
legislação 

 

A legislação brasileira condiciona outros elementos relevantes que não estão 

diretamente relacionados aos seus textos, mas contextualizam o ambiente 

regulatório atual e permeiam o agronegócio como um todo.  

Para o ex-Ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, para garantir o sucesso no 

setor de inovações o país necessita de disposição para investir em ciência, em 

universidades e em tecnologia, visando produtividade agrícola e qualidade. Segundo 
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Rodrigues, a desinformação, a falta de conhecimento atualizado e a falta de 

meritocracia são fatores limitantes para um melhor ambiente regulatório no Brasil. 

Para o Dr. Polidoro, muitas das dificuldades enfrentadas advêm da interpretação 

limitada da legislação por profissionais que não recebem os investimentos 

adequados de educação continuada para o melhor acompanhamento de inovações 

em insumos, além do reduzido efetivo de profissionais para cumprir com as 

fiscalizações.  

Infelizmente, empresas do setor interessadas no potencial agrícola do Brasil se 

deparam com um ambiente que peca pela falta de transparência nos processos, que 

podem levar tempo demasiado e apresentar custos indeterminados, diminuindo a 

previsibilidade na obtenção de um registro de produto. Observa-se que o problema 

ocorre não somente por excesso de solicitações de registros, mas pela falta de 

programas continuados de atualização do corpo técnico do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, e, é claro, de maior efetivo preparado para dar respostas 

rápidas e contundentes ao setor. 

Até mesmo a propriedade intelectual aparece como um ponto de atenção por parte 

das empresas, já que o Ministério da Agricultura exige que a empresa comprove 

suas garantias através de análises e concentrações do produto, e no caso de 

microrganismos, mantenha até mesmo material genético em banco de germoplasma 

de órgão oficial. Os mecanismos de proteção intelectual no processo de registro 

junto ao MAPA não estão claramente disponíveis, o que pode colocar em risco os 

segredos industriais ou diferenciais que empresas utilizam para se lançarem no 

mercado. Processos de patente e propriedade intelectual são complexos, 

necessitam de validações, e devido à natureza dos cultivos utilizados, exigem tempo 

para se concluírem. Todas essas variáveis representam uma ameaça para as 

empresas pelo risco de ter uma tecnologia não protegida nas mãos de concorrentes.  

O Dr. Polidoro considera a transferência de produtos estimulantes para a legislação 

de agrotóxicos completamente descabida, sob a justificativa de que os estimulantes 

não possuem característica química e nem mesmo de uso como agrotóxico, e que 

provavelmente essa transferência atenda a interesses de um pequeno e poderoso 
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grupo de empresas que já vislumbravam nesses produtos seu grande potencial 

técnico, e decidiram pleitear junto ao MAPA que esses produtos fossem tratados 

pela lei de agrotóxicos, com requisitos regulatórios aumentados, envolvendo outros 

órgãos anuentes além do MAPA, como ANVISA e IBAMA, ligados aos Ministérios da 

Saúde e Meio-Ambiente respectivamente, com custos e prazos dilatados. Do ponto 

de vista mercadológico, as dificuldades como tempo e alto custo de registro para 

produtos como agrotóxicos representa uma forte barreira a novos entrantes. Reitera 

ainda que produtos estimulantes deveriam voltar a fazer parte da lei de fertilizantes, 

em função das sinergias existentes entre nutrição e fisiologia. 

Para o Dr. Daniel Zandonadi da Embrapa Hortaliças, os estimulantes merecem 

categoria própria, que resguarde efeitos que não se caracterizam completamente 

pelas definições das classes de fertilizantes ou agrotóxicos. 

Os problemas enfrentados em relação ao bom entendimento da legislação e 

interpretação harmonizada entre MAPA, academia e empresas do setor geram 

dúvidas quanto à classificação de insumos durante seu registro, e 

consequentemente dificuldades de posicionamento dos mesmos de maneira clara e 

coerente pelas empresas perante os agricultores, dificultando a divulgação das 

soluções por seus efeitos reais. 

Ainda de acordo com o Dr. Polidoro, a falta de lideranças no agronegócio capazes 

de integrar os setores público e privado na construção de uma estratégia para o 

agronegócio, que contemple toda sua cadeia produtiva, inclusive os insumos, e suas 

inovações, como é o caso dos biofertilizantes, somada à falta de governança 

internacional na busca do interesse comum que atenda às demandas por segurança 

alimentar mundial, representam uma ameaça para o bom desenvolvimento do 

agronegócio brasileiro. Quanto ao Brasil, ele acredita que novas lideranças possam 

surgir exatamente da maior interação público-privada, e justamente a governança 

destas parcerias que contemplem inovação tecnológica voltada às limitações de 

nosso agronegócio, associada às ferramentas de extensão agrícola é que 

aproximarão o produtor das novas tecnologias. 
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O ambiente punitivo, a falta de previsibilidade e falta de maturidade de nosso 

mercado em relação à propriedade intelectual criados pelos entes regulatórios reduz 

a confiança das empresas de se exporem ao mercado com novas tecnologias, e 

mesmo buscarem parcerias público-privadas temendo pela propriedade e proteção 

de sua inovação. A baixa atividade e interação público-privada represam o 

desenvolvimento de lideranças setoriais capazes de sugerir mudanças em prol do 

setor, e não somente das empresas ou do MAPA ou da academia.  

Os biofertilizantes e estimulantes estão na lista do Dr. Polidoro como grupo de 

inovações do setor de nutrição de plantas que podem apoiar a competitividade das 

principais cadeias produtivas. Outras inovações são: fertilizantes de liberação lenta e 

controlada, o melhoramento genético para plantas mais eficientes no aproveitamento 

e uso dos nutrientes, melhora da eficiência no uso de recursos naturais envolvidos 

na produção de fertilizantes (somente 14% do fósforo da mina chega à planta), e 

diminuição do consumo energético. 

A competitividade da produção brasileira passa pela capacidade de inovar não 

somente na adoção de insumos que aumentem a produtividade e qualidade 

pontualmente, mas que, no médio e longo prazos, enriqueçam o ambiente produtivo 

e equilibrem fatores limitantes, como por exemplo a falta de biodiversidade, que 

incorre em limitações nutricionais, e seleção de pragas e doenças às quais os 

cultivos sejam susceptíveis. 

Sobre segurança alimentar, o ex-ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues 

sugere que seja criado um programa universal que envolva países com capacidade 

de atender às demandas alimentares mundiais, e que envolva questões de 

certificação e rastreabilidade, além de questões sanitárias e de legislação.  

A legislação deve atender os interesses da sociedade, garantindo segurança ao 

produtor e ao consumidor através de políticas de acesso aos insumos e suas 

inovações, que se tornam fundamentais no atendimento dos novos padrões de 

demanda e desafios produtivos.  
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No Brasil, as produtividades alcançadas no campo, em média, ainda estão abaixo do 

potencial, especialmente devido à amplitude tecnológica existente no campo e à 

falta de investimentos em extensão rural para resgatar produtores com baixo nível 

técnico, sem recursos e sem acesso informação para combater seus desafios 

produtivos. Do ponto de vista de segurança alimentar mundial, o Brasil possui papel 

de destaque na produção e exportação de alimentos, ao mesmo tempo em que a 

sociedade demanda por produção sustentável de alimentos, energia renovável e 

fibra. Para tanto, o país necessita de bom emprego e comunicação de tecnologias 

existentes e inovação contínua para produzir mais em ambientes desafiadores, com 

melhor uso dos recursos naturais, principalmente água e nutrientes, e redução da 

emissão de gases de efeito estufa.  

Considerando a soma das produções de soja e milho, as duas maiores áreas 

cultivadas no Brasil, que totalizam aproximadamente 166 milhões de toneladas na 

safra 2013/2014 (CONAB), e 85,3% da produção brasileira de grãos, observamos 

que a produtividade média nacional da soja pouco mudou nos últimos nove anos. No 

entanto, em concursos de produtividade de soja, os competidores atingem 

produtividades superiores a cem sacas por hectare, ou seja, 6.000 quilos por 

hectare. No caso do milho, apesar da evolução da produtividade do milho, em 

grande parte pelo cultivo em rotação com a soja, observa-se crescimento, porém 

aquém de boas produtividades reportadas acima de doze toneladas do grão por 

hectare (Tabela 3). 

Tabela 3. - Produtividade média de milho e soja em quilos por hectare.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Soja 2.419 2.823 2.816 2.629 2.927 3.115 2.651 2.938 2.854 

Milho 3.279 3.655 3.972 3.599 4.311 4.158 4.808 5.149 5.057 

Fonte: CONAB - MAPA (Séries históricas). 

Para Rodrigues e Polidoro, medidas de estímulo à produção são de extrema 

relevância para promover a adoção de novas tecnologias por parte dos produtores, 

como, por exemplo, a cédula “G” que na década de 70 e 80 permitia a declaração de 

imposto de renda com exoneração para aqueles agricultores que adotavam 

tecnologias e atendiam às recomendações técnicas de extensionistas. O uso de tais 
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mecanismos certamente contribuiria hoje para aguçar a curiosidade dos produtores 

acerca de novas tecnologias, bem como para ampliar a demanda e exigência de 

suporte técnico especializado em suas áreas produtivas. 

Com isso, pode-se afirmar, que o melhor ambiente regulatório abre precedentes 

para que outros desafios da agricultura sejam melhores explorados. A aproximação 

de governo, empresas do setor de insumos, produtores rurais e sociedade engaja o 

melhor entendimento das demandas do setor produtivo, motiva empresas a inovar 

continuamente para encontrar e desenvolver soluções, informa o produtor sobre a 

importância de uma agricultura mais limpa e responsável, e torna o governo 

interessado em facilitar o acesso dos produtores a essas soluções, garantindo 

segurança ao produtor, ao ambiente e a sociedade que consumirá o alimento, fibra 

ou bioenergia produzido. 

A falta de efetivo do MAPA para fiscalização e a dilapidação dos órgãos de extensão 

rompeu o canal de informação entre os produtores e o governo no entendimento das 

demandas produtivas, financeiras e sociais do meio rural. O setor privado de 

insumos se aproxima do setor produtivo, compreende as demandas, desenvolve 

soluções, porém é barrado por uma legislação que não captura a inovação, não 

aparenta ter estrutura para entender as demandas dos produtores, e mesmo quando 

as entende não consegue propor políticas de desenvolvimento contundentes que 

apoiem o setor, o que acaba por dificultar que as mesmas empresas que possuem 

presença no campo, possam lançar suas tecnologias com categorização coerente e 

de fácil entendimento por parte do produtor. Esse mesmo vazio ocorre na 

fiscalização, que traz o pior dos problemas, recaindo no exercício de algumas 

empresas oportunistas sem conhecimento técnico, e que lançam mão de práticas 

que trazem prejuízo à imagem do setor, e principalmente aos produtores. 
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55  IIMMPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  DDAA  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDEE  FFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS  SSOOBBRREE  AASS  

IINNOOVVAAÇÇÕÕEESS  NNOO  SSEETTOORR  DDEE  BBIIOOFFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS  

 

Este capítulo trata das implicações que as leis, decretos e instruções normativas 

trazem para as inovações propostas pelos biofertilizantes. 

Por ser instrumento normativo para o setor de insumos agrícolas relacionados à 

nutrição de cultivos, a legislação para fertilizantes norteia os requisitos necessários 

para que empresas nacionais ou multinacionais se lancem no mercado brasileiro 

com suas soluções.  

O ambiente regulatório e suas disposições são responsáveis por dirimir quais 

produtos, matérias primas e classificação serão aplicadas às empresas que 

pretendem atuar no mercado brasileiro. 

 

5.1. Implicações decorrentes da Lei No.6.894 de 1980 

 

A lei de fertilizantes categorizou de maneira geral os insumos a serem cobertos pela 

mesma, estes claramente traziam efeitos de nutrição direta ou melhoria indireta da 

nutrição dos cultivos, e plantas em geral. 

Dentre as categorias compreendidas pela lei, as quais tratam desde os fertilizantes 

orgânicos e minerais até os fertilizantes micronutrientes, decidiu-se por incluir 

biofertilizantes e estimulantes, que nessa mesma lei receberam definição 

semelhante, ou seja, produtos que contivessem princípio ativo que direta ou 

indiretamente favorecesse o desenvolvimento de plantas.  

No entanto, a lei não trazia qualquer indicação de quais substâncias, 

microrganismos, metabólitos ou princípios ativos eram considerados, ou seja, faltava 

orientação clara sobre produtos elegíveis a receberem a classificação de 
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biofertilizante ou estimulante, já que a lei indicava tão somente o efeito de melhor 

desenvolvimento vegetal como parâmetro de classificação. 

Melhor desenvolvimento vegetal é um resultado bastante amplo e vago para ser 

utilizado como critério de validação. O simples crescimento vegetal pode ser 

considerado como um fator de desenvolvimento, sendo sabido que diversos são os 

insumos que atuam no crescimento vegetal, não somente nutrientes, mas também 

hormônios e outros. A falta de precisão na designação do modo de ação dos 

produtos, substâncias ou organismos elegíveis para a classe de biofertilizantes 

demanda esforços na criação de classes de substâncias junto à indústria e ao 

governo, com seus protocolos envolvendo modo de ação, para melhor nortear as 

empresas no desenvolvimento de produtos, e posicionamento que seja 

compreendido pelo mercado, e pelos entes regulatórios. 

 

5.2. Implicações decorrentes do Decreto No.4.954 de 2004 e No.8.059 de 
2013 

 

Um decreto tem por objetivo aprovar a lei, regulamentá-la. No caso do decreto 

No.4.954, o mesmo definiu em mais detalhes o biofertilizante, incluindo a natureza 

orgânica dos produtos desta categoria. 

O decreto trouxe também em seu artigo No.15, a demanda para que produtos sem 

antecedentes no país tenham seu registro condicionado à validação (via relatório de 

pesquisa emitido por órgão brasileiro oficial de pesquisa ou credenciado), provando 

a viabilidade e eficiência do uso agrícola do produto. No decreto mais recente, 

No.8059 de 2013, novas demandas foram incluídas no texto, informando que ainda 

que validado pelo órgão de pesquisa oficial ou credenciado, o produto receberá um 

registro temporário de dois anos, para que nesse período seja publicado, através de 

pesquisa por órgão oficial, um relatório técnico-científico, em revista científica com 

classificação Qualis na área de ciências agrárias com estrato mínimo B2, para 

concessão do registro definitivo. 
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A publicação desse tipo de trabalho prolonga e burocratiza o desenvolvimento 

comercial, e até mesmo o financiamento de pesquisas mais detalhadas sobre o 

produto, em face do longo período demandado entre condução, coleta de 

resultados, análise de dados, submissão de trabalho/artigo e aprovação pela revista 

especializada. Este tipo de demanda gera incerteza por parte da indústria quanto ao 

prazo e custos para validação do produto, o que faz com que empresas prefiram 

tentar a classificação dentro de categorias existentes, com requisitos simples e 

conhecidos. O desenvolvimento tecnológico de soluções tem seu registro retardado 

no Brasil, em função atrelar-se o registro definitivo de produtos à capacidade de 

geração de artigos e sua aprovação por revistas que cumpram com a exigência do 

decreto.  

 

5.3. Implicações decorrentes da Lei No.7.802 de 1989 

 

Conhecida como a lei dos agrotóxicos, em seu artigo 2º, o texto define os 

direcionamentos sobre agrotóxicos e afins. A lei traz em seu item “b”, substâncias e 

produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 

de crescimento. 

A lei incluiu em 1989 os estimulantes, antes pertencentes e normatizados pela lei de 

fertilizantes. Sob as regras da lei de agrotóxicos, os estimulantes passaram a ser 

provados não somente por seu valor agronômico, mas também por diversos outros 

processos conduzidos por órgãos dos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente. 

Para o ex-Ministro da Agricultura e atual Coordenador do curso GVAgro - FGV, Dr. 

Roberto Rodrigues, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo de 19/9/2014, até 

mesmo as aprovações de novos insumos estão nas mãos de outros Ministros, 

fazendo assim referência ao registro de agrotóxicos que dependem da aprovação do 

IBAMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e da ANVISA, órgão ligado ao 

Ministério da Saúde, que, por sua vez, legislam não somente para avaliar impactos e 
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liberar moléculas no combate à pragas e doenças, mas também atuam no 

lançamento de soluções para controle biológico, microrganismos permitidos, 

produtos hormonais, etc. 

O envolvimento de outros Ministérios, que não o da Agricultura, no registro de 

produtos certamente representa um gargalo regulatório, que limita fortemente o 

registro de produtos, não somente de estimulantes, que possam ter efeitos 

semelhantes aos de biofertilizantes, mas também de agentes de controle biológico, 

reguladores de crescimento e até mesmo produtos hormonais. As agências de 

outros Ministérios envolvidas nos processos de registro de produtos não 

necessariamente têm seus objetivos essencialmente ligados a regular o uso de uma 

nova substância ou agente biológico que aliviará pressões sofridas pela produção 

agrícola nacional, tampouco considera a demanda do setor na construção do efetivo 

de profissionais e sua capacitação no atendimento ao setor do agronegócio.  

A limitar o registro de biofertilizantes por meio do excesso de exigências, o governo 

gera um ambiente desfavorável para o setor. Apenas algumas indústrias que contam 

com parcerias bem definidas com grandes empresas do setor de defensivos, 

conseguem cumprir o longo e dispendioso processo de registro que os agrotóxicos 

enfrentam. Além disso, a contar o número de empresas do setor de nutrição que 

possuem produtos registrados como estimulantes, existem fortes indícios que a 

maioria das empresas com produtos biofertilizantes / estimulantes busquem outras 

classificações de fertilizantes, dentro da legislação, com exigências mais simples 

para registrar seus produtos.  

 

5.4. Implicações decorrentes da IN No.25 de 2009 

 

A Instrução Normativa No.25 visa complementar a lei de fertilizantes e o decreto que 

a regulamentou, discorrendo mais detalhes sobre a validação do uso de novos 

produtos sem precedentes no Brasil, e estabelecendo normas sobre especificações 
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e garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem de fertilizantes e 

biofertilizantes. 

A IN traz detalhes da granulometria para biofertilizantes sólidos granulados e em pó, 

e de densidade, solubilidade e suspensão para aqueles líquidos, bem como as 

especificações para a classificação dos mesmos. Em relação ao modo de uso, a IN 

traz em seu artigo 11º, a necessidade de garantias e especificações respaldadas por 

pesquisa oficial do processo de registro do produto. 

Para o registro, a Instrução Normativa enfatiza em seu Capítulo V, artigo 16º 

parágrafo 3º, a necessidade de demonstrar a eficiência agronômica através da ação 

do princípio ativo ou agente orgânico contido no biofertilizante, o que exclui a 

possibilidade de medir o efeito sinérgico entre biofertilizante e nutrição. 

As empresas que desejam registrar seus produtos como biofertilizantes devem 

submeter seus produtos à validação agronômica de resultados com instituições 

oficiais de pesquisa. Novamente, existem incertezas para as empresas que tentam o 

registro de seus produtos, passando por problemas de previsibilidade. Na Instrução 

não está claro o tempo necessário ou limite para que seja obtido o registro, nem os 

custos envolvidos neste processo, ou a garantia de aprovação depois do longo 

processo. 

 

5.5. Implicações decorrentes da IN No.53 de 2013 

 

A Instrução Normativa No.53 resolve, dentre outros pontos, sobre registro de 

produtos, isenções de registro de produtos e autorizações. 

Em seu artigo 8º, parágrafo 2º, a Instrução permite que a empresa proponha método 

analítico que permita a validação de sua solução, caso os métodos oficiais 

existentes não se adequem aos novos produtos. Para isso a empresa interessada 
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deverá apresentar descrição detalhada do método ou protocolo utilizado para 

aprovação do MAPA. 

O MAPA não aponta qualquer pré-requisito ou limitação ao método, o que apesar de 

flexibilizar a adoção de diferentes protocolos e a validação do efeito que se deseja 

medir, não aponta para as empresas os pontos críticos que a metodologia a ser 

desenvolvida deverá atender. 

 

5.6. Implicações decorrentes da interpretação da legislação 

 

Em entrevista com o Fiscal Federal Agropecuário, Sr. Hideraldo José Coelho, sobre 

a classificação de substâncias e produtos biofertilizantes no dia 24 de setembro de 

2014, o mesmo entende que essas substâncias devem ser orgânicas ou obtidas de 

microrganismos, como por exemplo, seus metabólitos. Coelho enfatiza que o efeito 

desejado deve ocorrer na planta ou partes da mesma, conforme sua definição na lei 

de fertilizantes, o que exclui os microrganismos como possível grupo integrante da 

classe de biofertilizantes, sob a justificativa que o efeito advém da atuação dos 

mesmos nos processos de solubilização, fixação, e etc. de nutrientes no solo e não 

nas plantas por si ditas. E por isso, nesse caso, na visão de Coelho, os 

microrganismos devem estar registrados sob as classes de inoculantes ou 

condicionadores de solo. A definição do último no decreto 4954, leva em conta 

produtos corretivos com capacidade de alterar propriedades físicas, físico-químicas 

ou atividades biológicas do solo. 

A falta de precisão dos instrumentos regulatórios causam falhas na interpretação do 

texto. Ocorre que, por definição, o biofertilizante engloba produto com princípio ativo 

ou agente orgânico capaz de atuar direta ou indiretamente sobre o todo ou parte da 

planta, ou seja, levando em consideração o texto que define biofertilizante, o 

microrganismo pode, sim, ser classificado como agente orgânico que atua 

indiretamente, através de sua ação no solo, para aumentar a produtividade da 
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planta, seja por maior disponibilização de nutrientes, por aumento do sistema 

radicular, ou até mesmo enriquecendo a microbiota na rizosfera. 

Sendo assim, empresas que trabalham com tecnologias inovadoras que 

compreendem a composição de diferentes substâncias, microrganismos, nutrientes 

de plantas e extratos de algas ou vegetais, buscando soluções customizadas para 

determinados cultivos e suas exigências nutricionais e fisiológicas, têm sua atuação 

limitada, pois deixam de trazer ao mercado suas soluções ou resguardam 

informações técnicas sobre a inovação, a fim de conseguir acesso ao mercado. 

Dentre os registros mais utilizados existem indícios que o conteúdo de nutrientes, ou 

teor de nitrogênio e carbono, ou determinado microrganismo listado e autorizado 

pelo MAPA, sejam as principais alternativas escolhidas por essas empresas.  

Toda e qualquer substância ou agente biológico novo, sem precedentes, terá de ser 

listado, quantificado e ter sua utilização validada pelo MAPA para obter o registro, o 

que representa uma forte barreira regulatória ao registro de soluções inovadoras. 

Todo produto que não tem precedentes no país tem de ser esmiuçado, ter sua 

eficiência agronômica comprovada, com a exigência adicional de publicação de um 

artigo científico em revista com estrato mínimo B2. 

Por isso, as empresas com recursos limitados se expõem ao mercado utilizando 

registros mais simples, sem grande diferenciação, e acabam por enfrentar barreiras 

quanto ao posicionamento de mercado e atuação junto a parceiros comerciais, pois 

os principais diferenciais tecnológicos de seus produtos não são objetos registrados 

junto ao MAPA, e, consequentemente, não podem ser promovidos ou informados no 

momento da comercialização do produto. 

Para as empresas que buscam o registro de produtos como estimulantes no Brasil, a 

aquisição do registro representa até mesmo um diferencial de mercado, pois permite 

a promoção dos efeitos propriamente ditos das substâncias existentes no produto 

como diferencial. Tal processo representa também uma barreira enorme à entrada 

de novas empresas no segmento, devido ao longo tempo e altíssimo custo 

necessários para a obtenção do registro. 
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66  EEFFEEIITTOOSS  EE  OOBBSSTTÁÁCCUULLOOSS  DDEECCOORRRREENNTTEESS  DDAA  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  BBRRAASSIILLEEIIRRAA  

PPAARRAA  OOSS  BBIIOOFFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS    

 

As disposições do capítulo anterior apontam os principais fatores observados na lei 

de fertilizantes que impactam o setor de biofertilizantes. No presente capítulo, 

discutiremos os efeitos e barreiras decorrentes destes fatores. 

 

6.1. Efeitos decorrentes da Lei No.6.894 de 1980 

 

A lei de fertilizantes não explora detalhadamente todas as questões inerentes do 

setor de fertilizantes, já que para esse fim existem decretos que regulamentam a lei 

e instruções normativas, que se caracterizadas por atos administrativos trazem 

orientação técnica para a melhor execução da lei. 

Os efeitos da lei de fertilizantes de 1980 foram de grande relevância para enquadrar 

aqueles produtos com apelo nutricional e de desenvolvimento vegetal, através de 

nutrição melhorada como fim, sem levar em consideração outras questões 

relacionadas à parte de controle fisiológico. 

A lei definiu de maneira simples e objetiva suas classes de produto, e no contexto da 

década de oitenta, definiu biofertilizante e estimulante como sendo, ou mesmo 

possuindo, os mesmos efeitos sobre as plantas. Para alguns pesquisadores da 

Embrapa das áreas de fisiologia vegetal e nutrição, os biofertilizantes são uma das 

classes de estimulantes obtidos através de processos biológicos que garantem 

produtos com potencial de melhorar a nutrição, desenvolvimento radicular, e 

consequentemente produtividade e qualidade de cultivos. Para outros pesquisadores 

internacionais, biofertilizantes são aqueles produtos obtidos da combinação de um 

ou mais microrganismos, com funções de melhorar atributos de nutrição, como 

redução de lixiviação e volatilização, e maior solubilização e fixação de nutrientes. 
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A lei foi fundamental para delimitar as atribuições do setor, porém a falta de 

conhecimento, na época, acerca de biofertilizantes e estimulantes deixou lacunas 

importantes para a melhor caracterização e posicionamento dessa categoria no 

decreto No.4.954. Por outro lado, se seguida à risca, jamais os estimulantes 

poderiam ter migrado para a lei de agrotóxicos. 

A indústria que atua nos produtos “comoditizados”, principalmente fertilizantes 

macronutrientes sólidos, ou mesmo aqueles enriquecidos com micronutrientes 

através de misturas, está bem orientada. No entanto, a indústria de fertilizantes 

especiais, a qual inclui os biofertilizantes, enfrenta desafios maiores para enquadrar 

seus produtos, não às categorias propostas, mas sim às exigências de validação e 

lançamento de novos produtos, devido à falta de orientações específicas por parte 

da legislação vigente.  

 

6.2. Efeitos decorrentes do Decreto No.4.954 de 2004 e No.8.059 de 2013 

 

Os decretos No.4.954 de 2004 e 8.059 de 2013, que regulamentam a lei de 

fertilizantes, foram os responsáveis por mover os estimulantes para a lei de 

agrotóxicos. O principal fundamento para promover essa migração foi a 

caracterização orgânica de biofertilizantes, o que limitou a categoria de estimulantes, 

facilitando a ruptura entre as duas categorias antes combinadas. Com o avanço da 

tecnologia, o número de substâncias sintéticas capazes de replicar efeitos de 

biofertilizantes naturais aumentou, e justificou-se assim a saída dos estimulantes 

para o setor de agrotóxicos, o qual já contava com reguladores de crescimento. 

No texto do decreto, uma nova definição para biofertilizantes foi proposta:  

VI. Biofertilizante: produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, 
isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, 
sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, 
sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante. (BRASIL, 2004, 
Capítulo 1, Art.2º 4º Inciso) 
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Aliado à nova definição, o regulamento para registro de produtos fertilizantes através 

da validação por meio de pesquisas com órgãos oficiais, e mais tarde publicação em 

revista científica para obtenção de registro definitivo, porém sem direcionamentos 

acerca de protocolos viáveis que tomem em conta interações sinérgicas entre a 

ação do biofertilizante e a nutrição aplicada, também colaborou para deter o avanço 

dos biofertilizantes.  

Em entrevista com a Diretoria de Foliares da Abisolo, em setembro de 2014, o 

Diretor Marcelo Santos informou que a burocracia é o principal componente dos 

processos de registro de inovações, e que as inovações acabam barradas em 

normativas antiquadas, mesmo com a vontade do MAPA em atender as 

reivindicações do setor. O registro de uma inovação no Brasil leva, em média, de 2 a 

5 anos, enquanto o produtor necessita de ferramentas que os apoiem frente aos 

novos desafios produtivos. Ainda de acordo com Santos, a própria universidade 

acaba ensinando a seus alunos alguns conceitos ultrapassados por falta de maior 

integração entre o desenvolvimento técnico de empresas e instituições de pesquisa 

e universidades.  

O obstáculo decorrente das definições do decreto recai sobre a falta de instruções 

subsequentes com sugestões de grupos de substâncias ou extratos que podem se 

encaixar nos pré-requisitos pautados pelos biofertilizantes. 

Para a indústria de biofertilizantes, a falta de abertura na legislação, e o alto nível de 

exigência para produtos ou substâncias até mesmo orgânicas, acabam por limitar o 

enquadramento de produtos na categoria de biofertilizantes, e a expansão do 

entendimento do conceito e benefícios deste insumo entre os agricultores, o que 

termina por limitar o acesso dos mesmos às inovações geradas pela indústria. 

Para viabilizar suas tecnologias, muitas indústrias menores acabam por buscar 

alianças com grandes grupos, a fim de garantir acesso ao mercado e capital para 

continuar seus desenvolvimentos tecnológicos, ou seja, sua sobrevivência. 

O maior efeito da consolidação de empresas menores com os grandes grupos 

reflete-se em alta concentração de mercado ao longo do tempo e até mesmo perda 
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de identidade de empresas nacionais ou multinacionais com alto potencial de 

geração de novos insumos, limitadas por interesses de grupos maiores, e não pelos 

interesses pontuais de determinados mercados.  

 

6.3. Efeitos decorrentes da Lei No.7.802 de 1989 

 

A inclusão de estimulantes na lei de agrotóxicos minou o desenvolvimento da 

categoria biofertilizante e estimulante, pois dissociou produtos de seu efeito 

nutricional, e barrou o registro de inovações sob essa classe, principalmente por 

empresas essencialmente do setor de nutrição de plantas. 

Os custos envolvidos no registro de estimulantes se tornaram proibitivos para 

empresas com menor musculatura financeira, já que não somente o processo é mais 

dispendioso, como os prazos são muito mais dilatados por envolver órgãos distintos, 

como o Ministério do Meio Ambiente (neste caso, o IBAMA) e o Ministério da Saúde 

(ANVISA). 

Além disso, as empresas passaram a ter obrigatoriamente de lidar com novas 

competências e até mesmo contratar profissionais especializados em registro de 

produtos agrotóxicos para atender exigências que não são comuns ao setor em que 

a maioria atua, o de nutrição vegetal, que compreende tão somente o MAPA nas 

avaliações e concessão de registro. 

O Dr. Roberto Rodrigues, ex-Ministro do MAPA e coordenador do GVAgro, reforça a 

importância do desenvolvimento tecnológico para a agricultura nacional, dado que 

no Brasil ainda observamos que aprovações de novos insumos estão nas mãos de 

outros Ministérios, que não o MAPA.  

A transferência da classe de estimulantes para a lei de agrotóxicos favoreceu 

fortemente a indústria de defensivos, detentora de know-how acerca de registro de 

insumos, principalmente quando se avalia que é uma categoria que quando 
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associada a fungicidas e inseticidas alivia efeitos secundários negativos que podem 

ser causados por estes produtos. Muitas vezes, esta combinação traz além de 

efeitos na produtividade e qualidade do cultivo, efeitos visuais na lavoura, que 

representam importante fator de convencimento sobre a percepção de qualidade dos 

produtos junto aos agricultores. Além disso, as margens de comercialização 

praticadas com os produtos estimulantes estão muito mais próximas das dos 

defensivos, do que aquelas praticadas no mercado de fertilizantes sólidos minerais.  

  

6.4. Efeitos decorrentes da IN No.25 de 2009 

 

Para os biofertilizantes, a IN No.25 dificulta a orientação do setor de biofertilizantes, 

pois reforça as demandas explicitadas no Decreto No.4.954 de 2004, e dispõe sobre 

mais uma importante limitação para os biofertilizantes. A Instrução Normativa No.25 

informa sobre a necessidade do biofertilizante  –  durante o processo de 

experimentação para validação agronômica – de exprimir de maneira isolada seu 

efeito, ou seja, sem tomar em conta as interações sinérgicas promovidas pelo 

biofertilizante com a nutrição convencional ou orgânica praticada no cultivo 

escolhido. 

Essa disposição reduz significativamente o potencial de resposta desse insumo que 

interage com o manejo nutricional, já que os biofertilizantes, em geral, promovem: 

interação no sistema solo-planta, melhor exploração e redução de perda do pacote 

nutricional adotado pelo produtor, incremento na eficiência de uso e conversão da 

nutrição em produtividade e qualidade, e maior resiliência dos cultivos a estresses 

bióticos e abióticos. 

Nessa IN, todos os efeitos de interação do biofertilizante com a nutrição têm de ser 

isolados para avaliação do efeito direto do princípio ativo à planta, indo contra até 

mesmo do conceito do decreto No.4.954, que prevê efeitos diretos ou indiretos que 

promovam melhor desenvolvimento produtivo. 
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Para a indústria de biofertilizantes, o isolamento de efeitos de produtos 

biofertilizantes em relação à nutrição de plantas nas avaliações representa uma 

barreira técnica importante imposta pela IN No.25 (2009), a qual traz em seu texto 

que “[...] a eficiência agronômica do produto se deve à ação do princípio ativo ou 

agente orgânico contido no biofertilizante. [...]”. O trecho contrapõe a própria 

definição de biofertilizante que reforça que o benefício à planta ou parte da mesma 

pode ocorrer de maneira direta ou indireta. No caso da ocorrência indireta, o efeito 

dos produtos recai exatamente sob os principais modos de ação mencionados no 

capítulo 3, seção 1, sobre suas características tecnológicas, como por exemplo: 

aumento da eficiência da nutrição, disponibilização de nutrientes, melhoria na 

eficiência fisiológica, incremento do sistema radicular, etc., que trazem ganhos de 

produtividade sem necessariamente ser diretamente ligado ao agente do 

biofertilizante.  

 

6.5. Efeitos decorrentes da IN No.53 de 2013 

 

Apesar de não trazer resoluções práticas sobre protocolos e métodos que validem a 

utilização de biofertilizantes, essa instrução representa uma importante oportunidade 

de viabilizar-se a adoção de biofertilizantes. 

A abertura para que se proponham novos métodos analíticos que sejam capazes de 

capturar resultados não observados através dos métodos existentes, abre o 

precedente para maior interação entre o MAPA e o setor privado para alinhamento 

de expectativas e definição de uma agenda que promova protocolos válidos para 

diferentes princípios ativos ou agentes orgânicos elegíveis, e consequente 

categorização dos biofertilizantes de acordo com sua natureza. 

Com base nessa oportunidade, o Grupo Técnico de Biofertilizantes da Abisolo se 

reuniu com o MAPA em outubro de 2014, e propôs a lista de grupos de substâncias 
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ao Fiscal Federal do MAPA, que aprovou a iniciativa, concordando com a 

estratificação das substâncias em grupos de acordo com sua natureza. 

Ainda que parte das substâncias seja comumente utilizada na agricultura – 

substâncias húmicas, extratos vegetais e de algas, L-aminoácidos, etc. –, segundo o 

Fiscal Federal Agropecuário, Sr. Rubim Gonczarowska, o registro somente será 

concedido atendendo às exigências inerentes a novos produtos quanto à validação 

agronômica já citada neste trabalho. 

Para a indústria de biofertilizante, a Instrução Normativa No.53 representa 

oportunidade única de buscar maior interação com o MAPA na definição de métodos 

que envolvam a comunidade científica para categorizar e desenvolver protocolos 

viáveis para capturar os efeitos dos seus produtos.  

 

6.6. Efeitos decorrentes da interpretação da legislação 

Para o Dr. Polidoro, Chefe-Adjunto da Embrapa Solos, muitas das dificuldades 

enfrentadas advêm da interpretação limitada da legislação por profissionais que não 

recebem os investimentos adequados em educação continuada para o melhor 

acompanhamento de inovações em insumos. Para o ex-Ministro da Agricultura, Dr. 

Roberto Rodrigues, a desinformação, a falta de conhecimento atualizado e a 

meritocracia no setor de regulação são fatores limitantes para um melhor ambiente 

regulatório no Brasil. 

A própria migração do termo estimulante da lei de fertilizantes para a lei de 

agrotóxicos causa confusões conceituais, pois biofertilizante e estimulante que 

estiveram lado a lado na lei de fertilizantes foram separados e seus efeitos são muito 

congruentes sobre a fisiologia, melhor nutrição e redução de estresse vegetal. 

A separação dos termos biofertilizantes e estimulantes limitou o estabelecimento da 

categoria biofertilizante, já que para muitos pesquisadores, incluindo os Drs. Polidoro 

e Daniel Zandonadi da Embrapa, os biofertilizantes são substâncias oriundas de 

processos biológicos que promovem estimulação das plantas para maior 
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produtividade e qualidade. Para ambos, os biofertilizantes são uma categoria ou 

classe dentro de estimulantes, o que vai ao encontro de definições de outras 

organizações como o EBIC, European Bioestimulant Industry Council, na Europa.  

O principal efeito de interpretações da legislação recai sobre o fato de biofertilizantes 

estarem previstos em lei desde 1980, mas até 2014 nenhuma empresa haver 

conseguido registrar produtos sob essa classificação.  

Interpretações referentes aos efeitos isolados de biofertilizantes necessitam de 

grande atenção de toda a indústria, já que as interações sinérgicas entre substância 

ou produtos e a nutrição representa a maior oportunidade de uso e racionalização no 

emprego de insumos, através do melhor aproveitamento dos mesmos. 
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77  IIMMPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  DDAA  AANNÁÁLLIISSEE  PPAARRAA  AA  RREEVVIISSÃÃOO  DDAASS  NNOORRMMAASS  PPAARRAA  

BBIIOOFFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS    

 

Este capítulo propõe alterações na regulação (e sua interpretação) para 

biofertilizantes, que facilite o registro e consequente acesso dos produtores a esta 

solução agrícola. 

 

7.1. Implicações normativas 

 

A reavaliação da transferência do estimulante para a lei de agrotóxicos representa 

um dos principais passos para a revisão do conjunto estimulante ou biofertilizante, 

assim utilizado na lei 6.894 de 1980. A alteração poderia ser considerada, mas 

teriam de ser observadas três vertentes.  

A primeira possibilidade, e mais difícil de ser implementada, seria a revisão das 

definições de estimulantes e biofertilizantes em direção àquilo que se apresentava 

em 1980 na lei de fertilizantes, com o retorno dos estimulantes para a lei de 

fertilizantes, o que apesar de ignorar os avanços de estimulantes naturais e 

sintéticos conquistados pela indústria de agrotóxicos, garantiria o desenvolvimento 

do segmento sob a perspectiva de nutrição melhorada e traria componentes 

tecnológicos ao setor, que começa a rever seus processos para ganho de eficiência 

na nutrição de cultivos e utilização de recursos naturais. Atualmente, existe uma 

empresa no setor de nutrição vegetal que obteve o registro de estimulante para 

poder operar dentro do setor de estimulação vegetal; tal processo incorreu em 

custos elevados e longo período de registro para obter a classificação. 

A segunda possibilidade seria a revisão do conceito de biofertilizantes em relação 

aos efeitos hormonais e estimulantes que os biofertilizantes podem agregar, e 

garantindo ao setor de fertilizantes o uso de biofertilizantes, englobando o conceito 
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de estimulantes naturais apenas, ou seja, aqueles obtidos através de processos 

biológicos, naturais, também chamados de bioestimulantes. Dessa forma, 

estimulantes sintéticos continuariam regulados pela lei de agrotóxico, enquanto 

produtos estimulantes de origem natural ou biológica receberiam a classificação de 

bioestimulante ou biofertilizante. 

A terceira possibilidade, que vem sendo bastante defendida pelo EBIC, European 

Biostimulant Industry Council, seria a criação de uma lei específica para produtos 

bioestimulantes, que atenda às exigências normativas de biossegurança e saúde, 

mas que contemple metodologias próprias para avaliação de produtos, respeitando 

uma categorização de produtos com naturezas diferentes, como extratos de algas, 

extratos vegetais, biofertilizantes, L-aminoácidos, proteínas, etc., para a avaliação do 

uso agronômico. Nesse caso, os biofertilizantes se enquadrariam como uma classe 

de bioestimulantes com definição própria.  

As três possibilidades visam a melhor regulação dos biofertilizantes, e a viabilização 

do acesso dessa importante solução ao mercado. A regulação atual polarizou a 

decisão entre os setores fertilizante e de defesa vegetal, dividindo estimulantes e 

biofertilizantes, o que enfraqueceu a inovação e exploração de substâncias, 

princípios e agentes orgânicos para este setor. 

Independente das possibilidades expostas, a definição de protocolos simplificados, e 

aceitação dos mesmos por parte da academia e do MAPA, representam ponto 

crucial para acelerar o processo de validação agronômica de produtos junto aos 

órgãos oficiais de pesquisa. Dentre esses protocolos o setor busca continuamente 

coordenação com a academia (universidades e instituições de pesquisa) e órgãos 

regulatórios para não recair em procedimentos que não sejam aceitos. 

 

7.2. Implicações interpretativas 
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Fica evidente que os principais obstáculos regulatórios advêm não somente da lei 

propriamente dita, mas de um conjunto de fatores, como: a falta de previsibilidade 

em relação aos custos e tempo que leva o processo de um novo registro, a falta de 

diretrizes para homologação de protocolos, o limitado envolvimento da Embrapa na 

emissão de pareceres técnicos que sejam considerados pelo MAPA e que permitam 

ajustes à legislação, algum individualismo por parte da indústria deixando 

transparecer interesses próprios, e a necessidade da realização de eventos 

conjuntos para nivelar conhecimentos, expectativas e estabelecer prioridades, e a 

boa interpretação das leis e normas. 

A melhor interpretação das leis, decretos e instruções normativas devem considerar 

a importância da inovação e desenvolvimento de produtos serem preservados de 

barreiras que limitem a criação ou adoção de novas soluções.  

O setor agrícola produtivo brasileiro demanda novas soluções que se acoplem ao 

manejo produtivo existente, reduzindo efeitos negativos que se acumulam por 

diversos fatores, entre eles aqueles decorrentes do monocultivo com pouca rotação 

ou sucessão de culturas. 

Os biofertilizantes como parte da solução no aumento de produtividade e qualidade 

equilibram fatores relevantes de produção relacionados à nutrição, vigor e redução 

de efeitos negativos do uso contínuo e irracional de fertilizantes convencionais e 

agrotóxicos.  

Por isso, ao mesmo tempo em que a busca por adequação e evolução das leis, 

decretos e instruções normativas são fundamentais para capturar a inovação 

tecnológica no setor de insumos, a interpretação das regulações vigentes deve ter 

postura proativa de instruir a indústria através de normatização, inclusiva para esse 

tipo de produto.  

Para a Diretoria de Foliares da Abisolo, a menor interferência do setor público, a 

maior flexibilidade das normas e o aumento de contingente nos órgãos reguladores 

com postura de apoiar o desenvolvimento e melhoria contínua de insumos seriam as 
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medidas para aproximar o setor produtivo dos biofertilizantes devidamente 

categorizados. 

7.3. Implicações políticas 

 

Existem mecanismos políticos disponíveis, os quais bem conectados com o setor 

produtivo, institucional e organizacional, podem aproximar novas tecnologias e 

soluções limpas à agricultura brasileira.  

Programas existentes como: Plano Safra, Seguro Agrícola, Plano ABC, diminuição 

de barreiras tarifárias, e o constante investimento em pesquisa, representam 

importantes benefícios para aumentar o entendimento sobre novas tecnologias, ao 

mesmo tempo em que disponibiliza as mesmas, já validadas pela academia, aos 

produtores agrícolas através de linhas de crédito e vantagens na adoção de 

tecnologias que vão ao encontro da crescente demanda da sociedade por produção 

limpa e responsável. 

A exemplo da cédula “G” da década de 70 e 80 que exonerava agricultores que 

praticavam agricultura assistida pelos órgãos de extensão e aplicavam tecnologias 

recomendadas, medidas conjuntas de crédito, benefício fiscal e ganho produtivo 

aproximam e integram produtores, principalmente os pequenos e médios, aos 

mecanismos que garantem segurança produtiva através de boas práticas agrícolas; 

exposição a novas tecnologias que apoiam novos patamares de produtividade; 

redução do efeito do uso contínuo de recomendações sem diagnose que acabam 

por acidificar, salinizar e reduzir a biodiversidade do ambiente produtivo, 

securitização do investimento e da produção; garantia de renda e a proximidade com 

os órgãos de extensão, validadores técnicos para o acesso a seguros, linhas de 

crédito e etc., que melhoram de forma geral o acesso à informação. 
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88  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 

Após a revisão das principais leis, decretos e instruções normativas que regem o 

setor de insumos agrícolas no Brasil e em outras partes do mundo, conclui-se que 

após trinta e quatro anos desde a publicação da lei de fertilizantes, a regulação 

brasileira para fertilizantes, associada à sua interpretação, não atende plenamente o 

desenvolvimento do setor de biofertilizantes. O conjunto de disposições legais 

vigentes não foi capaz de garantir a inserção, regulação e acesso deste insumo ao 

mercado nacional. 

Gargalos no entendimento geral e abrangência do insumo, e sua definição após a 

ruptura com o estimulante, permitiram o enfraquecimento do conceito de 

biofertilizante na indústria, setor produtivo e especialmente no Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, gerando a inexistência de uma interpretação 

clara e de instruções adequadas para registro de produtos sob essa categoria; e 

impondo dificuldades ao desenvolvimento de uma estratégia para consolidar o 

mercado deste insumo por parte das empresas.  

A definição técnica clara dos efeitos dos biofertilizantes é indispensável perante as 

diferentes categorias de produtos e materiais de origem, uma vez que as empresas 

detêm conhecimento técnico-científico para garantir resultados consistentes, 

facilidade na adoção, e aplicabilidade nos diferentes cultivos. O estabelecimento 

junto ao MAPA de processos de registro claros, com tempo e investimento bem 

definidos para toda a cadeia é essencial para a melhor adoção das leis de insumos 

agrícolas.  

Ainda do ponto de vista técnico, é importante reiterar que os biofertilizantes 

promovem mais que efeitos isolados, já que permitem o ajuste fino das funções de 

nutrição e desenvolvimento vegetal nos diferentes sistemas produtivos, 

maximizando os resultados potenciais dos materiais genéticos, demais insumos e 

práticas culturais escolhidas pelos produtores, frente aos novos desafios produtivos. 

Empresas que pleiteiam essa classificação para seus produtos devem continuar a 
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expandir suas pesquisas e adoção de tecnologias em seus processos de 

desenvolvimento de produtos e controle de qualidade, para construir a reputação do 

setor junto ao MAPA, academia e produtores agrícolas. 

A viabilização deste insumo e das inovações neste setor passa por uma 

interpretação da regulação mais flexível por parte do MAPA, bem como uma 

reestruturação das leis visando normas inclusivas para inovações neste setor, o qual 

explora processos naturais, orgânicos e biológicos, permitindo que produtos hoje 

registrados sob outras categorias, possam destacar seus diferencias biofertilizantres, 

em detrimento de outros parâmetros de garantia. Os insumos biofertilizantes devem 

ter qualidade consistente e mensurável, e atender às exigências de segurança e 

sanidade para sua utilização. 

Funções de planejamento, concepção, desenvolvimento, e lançamento de novos 

produtos dependem da regularização das atividades de registro, inspeção, 

fiscalização, concessão de alvarás, entre outros processos, para garantir 

previsibilidade e propriedade intelectual para a indústria e melhores biofertilizantes 

para o mercado. A integração das empresas do setor e a Abisolo, com 

universidades, a Embrapa e outras instituições de pesquisa, e o MAPA, a exemplo 

do que se promoveu no Canadá, em busca de nivelamento de entendimento técnico 

e expectativas sobre esta categoria de insumos, torna-se fundamental na 

reestruturação das normas e consequente viabilidade técnica e legal para o acesso 

de biofertilizantes ao mercado brasileiro. 

Dentre as recomendações de revisão das leis, a volta dos estimulantes à lei de 

fertilizantes parece a mais improvável e que causaria maior impacto, envolvendo 

forte atuação da indústria agroquímica para barrar tal alteração, visto o número de 

empresas e produtos já registrados.  

A segunda recomendação quanto ao uso do termo biofertilizante para também 

caracterizar efeitos fisiológicos e hormonais, porém de produtos obtidos por meio de 

processos biológicos, seria denomina-los bioestimulantes ou biofertilifantes, 

separando de maneira eficiente a indústria de agroquímicos e a de fertilizantes, e 

facilitando o acesso dos produtos de obtenção natural ao mercado orgânico.  
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A terceira recomendação acerca de uma nova classe chamada bioestimulante sob a 

lei de fertilizantes, em que o biofertilizante entraria como uma categoria da classe 

bioestimulante, parece tecnicamente a mais coerente, mas enfrenta obstáculos 

regulatórios quanto ao lançamento e estabelecimento de novas leis no Brasil. 

Congruente aos esforços da cadeia de biofertilizantes no Brasil, nos Estados Unidos 

e União Européia as empresas de insumos também encontram dificuldades para 

registrar produtos estimulantes para atender às exigências de diferentes estados e 

países que possuem autonomia na decisão sobre os requisitos de registro de 

produtos com microrganismos, efeitos fisiológicos, nutrição e indução de resistência 

à pragas e doenças.  
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AANNEEXXOO  

Entrevistas 

 

As entrevistas com lideranças do setor de insumos agrícolas tiveram o objetivo de 
capturar informações a respeito dos pontos mencionados abaixo: 

a) Questões técnicas e preocupações de pesquisadores do setor de 
biofertilizantes e daqueles que legislam; 

a.1) Quais substâncias / produtos se encaixam na categoria de biofertilizantes? 

a.2) O que são essas substâncias / produtos, e como são obtidas? 

a.3) Quais são os principais benefícios desses produtos? Benefícios específicos? E 
os benefícios secundários? 

a.4) Como se diferenciam das classificações existentes de fertilizantes orgânicos, 
organominerais, inoculantes, condicionadores de solo, micronutrientes, etc.? 

a.5) Quais são as ameaças desses produtos? 

a.6) Qual é o papel desses produtos na agricultura moderna?  

a.7) Qual é a diferença entre biofertilizante e bioestimulante? 

b) Impressões do setor de insumos através de suas associações 
representativas: ANDA, Abisolo, ABAG e ABCBio; 

b.1) Como o setor vê os fabricantes desses insumos? 

b.2) Como as cadeias produtivas agrícolas percebem esses insumos e seus 
fabricantes? 

b.3) Como o setor de fertilizantes especiais, mais especificamente biofertilizantes, é 
percebido pelo MAPA? 

b.4) Quais são as principais dificuldades dessa indústria quanto à legislação? 

b.5) Como as empresas se adequam à legislação vigente? 

b.6) O que o setor faz para melhorar o ambiente institucional? 
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c) Opiniões de líderes políticos com atuação no agronegócio, como ex-
ministros do MAPA; 

c.1) Quais são os principais desafios produtivos mundiais e no Brasil? 

c.2) Quais são as inovações produtivas que podem garantir a competitividade nas 
principais cadeias produtivas? 

c.3) Que medidas, na esfera nacional, estão sendo realizadas ou precisam ser 
tomadas para garantir o abastecimento dos 4 Fs (Food, Feed, Fuel and 
Fiber, em tradução livre: Alimentos, Nutrição, Combustível e Fibra). 

 

 

 

 

 

 


