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O CONTROLE BIOLÓGICO

Macrobiológico Microbiológico Semioquímicos
Natural & Produtos 

Bioquímicos

Predadores, parasitóides & 
nematóides

Vírus, bactérias & fungos 
patogênicos

Feromônio Substância de origem 
animal ou vegetal

Organismos vivos que 
protegem naturalmente as 

culturas

Encontrado naturalmente 
no solo, usado na 
agricultura e na 

alimentação

Ferramentas de 
comunicação 

encontradas na natureza 
sem efeito de “matar”

Produto de origem natural



• Ferramenta de controle no MIP

• Auxilia no manejo de resistência

• Produtos de alta tecnologia

• Especifico a praga alvo (menos 

ou nenhum resíduo)

O CONTROLE BIOLÓGICO

Características do Produto



MERCADO    
US$ 164.9 MILLION

outros

80%
soja

cana 

café

+ 1700 PRODUTORES

683 USUÁRIOS

15 ESTADOS · 11 CULTURAS

MARGEM DE ERRO: 3,2%

NIVEL DE CONFIABILIDADE 90%

TAXA DE ADOÇÃO

até 20%

Soja
café

20% a 40%

cana
feijão
maça
uva

Acima 40%

batata 
hortaliças
melão
morango 
tomate

PERCEPÇÃO DO PRODUTOR & MERCADO
Pesquisa Produtores

Fonte: ABCBIO 2018



USO

39% SIM

61% NÃO

Total 
Produtores

Fonte: ABCBIO 2018

Conhecimento e Uso de Biodefensivos

PERCEPÇÃO DO PRODUTOR & MERCADO
Pesquisa Produtores

CONHECIMENTO

57% Conhece

43% desconhece

Total 
Produtores



98% dos produtores que 

utilizaram biodefensivos

em 2017/18 pretendem

utilizar na proxima safra

Alto nível de satisfação

Fonte: ABCBIO 2018

PERCEPÇÃO DO PRODUTOR & MERCADO
Pesquisa Produtores



37
ATIVOS

BIOLÓGICOS

Número de Registro no Brasil

Fonte: Ministério da Agricultura MAPA, 2019.
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PERCEPÇÃO DO PRODUTOR & MERCADO



USA/Canada 

32%

LatAm

18%

Asia-Pac

16%

Europe

32%

Asia-Pac 16%

Mercado de Biocontrole

2018

LatAm 18%

EUA/Canadá
e EUA 2/3

do mercado

Mercado de Biocontrole

Taxa de Crescimento Anual
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USA/Canada
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Fonte: DunhamTrimmer (Annual Biocontrol Industry Meeting - ABIM 2018)

Mercado de Biocontrole 2018

Demanda – Crescimento Acelerado

PERCEPÇÃO DO PRODUTOR & MERCADO
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PERCEPÇÃO DO PRODUTOR & MERCADO



PERCEPÇÃO PÚBLICA
Biológicos vs Agrotóxicos

• Biológicos = agricultura orgânica; agrotóxicos = agricultura 

convencional                                             

• Biológicos = agricultores pequenos; agrotóxico= grande 

escala

• Biológicos = HF; agrotóxico =  grandes culturas

• Agrotóxicos melhores que biológicos; biológicos são mais 

seguros

• Agrotóxicos = efetivos; biológicos = paliativos

Principais Equívocos



O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO

Lei 7.802/89 e o Decreto 4.074/02 – Agrotóxicos

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

Art. 1° (Definição):

IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos,

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros

ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de

preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem

como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes,

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;

XLVII - produto fitossanitário com uso aprovado para a agricultura

orgânica - agrotóxico ou afim contendo exclusivamente substâncias

permitidas, em regulamento próprio, para uso na agricultura

orgânica;(Incluído pelo Decreto nº 6.913, de 2009).



BENEFICIOS FISCAIS

Lei 10.925/04

Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o

PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade

Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de

venda no mercado interno de:(Vigência) (Vide Decreto nº 5.630, de

2005) [...]

II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e

suas matérias-primas; [...]

PIS E COFINS

O benefício alcança os 

produtos biológicos? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.925.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5630.htm


BENEFICIOS FISCAIS

NCM dos Produtos Biológicos

PIS E COFINS

Capítulo 38    Produtos diversos das indústrias químicas. 

38.08 Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de 

germinação e reguladores de crescimento para plantas, 

desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou 

embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda 

sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas e 
papel mata-moscas.

3808.91.91 À base de Bacillus thuringiensis

3808.91.99 (Fungos, bactérias e vírus entomopatogênicos - Microbiológico ação

inseticida); 

3808.91.99 (parasitoides e predadores - Macrobiológico ação inseticida); 

3808.92.99 (fungos e bactérias - Microbiológico ação fungicida);

3808.99.93 (ácaros predadores - Macrobiológico ação acaricida);

3808.99.95 (fungos, bactérias, etc - Microbiológico ação nematicida)

Estão enquadrados como OUTROS inseticidas, fungicidas, nematicidas e 
acaricidas no capitulo 38.08

Classes dos produtos biológicos descritas no certificado de registro do produto, como inseticidas microbiológicos, 

fungicidas microbiológicos, acaricida microbiológico, nematicida microbiológico 



BENEFICIOS FISCAIS

NCM dos Produtos Biológicos

PIS E COFINS

Incongruências na classificação

Algumas empresas produtoras de insetos vivos (macrobiológicos), 

mesmo regulamentadas pela lei 7.802/89, apenas pela característica 

do produto, utilizam o NCM do capitulo 1 (animais vivos). Neste caso, 

os produtos não são isentos de PIS e COFINS.



BENEFICIOS FISCAIS

Convênio ICMS nº100/1997

O dispositivo reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais em: 

a. 60% (sessenta por cento) nas saídas de produtos como: inseticidas, 

fungicidas, herbicidas, nematicidas, dessecantes, espalhantes, 

inibidores de crescimento, vacinas, soros, medicamentos, rações para 

animais, premix, calcário, gesso, sementes, sal mineral, mudas, dentre 

outros [...]

ICMS

O benefício alcança os produtos biológicos, 

sem o convênio haverá um aumento no valor 

entre 4,2% a 7,2% a depender do Estado 



BENEFICIOS FISCAIS 

Possíveis impactos da perda da isenção:

✓ Aumento no preço dos produtos biológicos inviabilizando o acesso 

do produtor rural a nova tecnologia.

✓ Corrobora com este fator a perda de rentabilidade dos produtores 

rurais, mediante a tributação de outros insumos (Boletim técnico do 

CNA “Tributação Convenio 100”, 2019)1.

1Boletim Técnico do CNA, 2019, disponível em: 
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/boletinstecnicos/sut.nt_10.tributacao_con
venio100.28fev2019vf.pdf 



ATENÇÃO!

A produção sem regulamentação de biológicos nas 

propriedades rurais é a maior ameaça para o avanço

desta tecnologia



• Os biodefensivos em sistemas de manejo integrado de pragas são as chaves para 

a agricultura sustentável do futuro.

• A baixa taxa de adoção está atribuída ainda a falta de conhecimento da 

tecnologia.

• O Brasil é líder no crescimento global devido a demanda reprimida por soluções  

de defesa integradas no manejo de pragas.

• Entretanto, para concretizar a expectativa de líder, incentivos fiscais deverão ser 

mantidos, assim como restrições a produção irregular de biodefensivos nas 

propriedades.

CONCLUSÕES
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