SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 12 DE ABRIL DE 2016

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO , no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 13 e 45 do Decreto 8.492, de 13 de julho de 2015 tendo
em vista o disposto no art. 3º do Anexo do Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro
de 2004 e o que consta do processo nº 21000.004730/2010-30, resolve:
Art. 1º Os anexos IV e V da Instrução Normativa SDA nº 27, de 05 de junho de
2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO IV
LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ADMITIDOS EM SUBSTRATO
PARA PLANTAS
Nota: Os substratos para plantas que utilizam em sua produção,
exclusivamente matéria-prima de origem mineral ou sintética ficam
dispensados de atender os limites dos contaminantes coliformes termo
tolerantes, ovos viáveis de helmintos e Salmonella sp. (NR)

ANEXO V
LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ADMITIDOS EM FERTILIZANTES
ORGÂNICOS E CONDICIONADORES DE SOLO
Contaminante

Valor máximo
admitido

Arsênio (mg/kg)

20,00

Cádmio (mg/kg)

3,00

Chumbo (mg/kg)

150,00

Cromo hexavalente (mg/Kg)

2,00

Mercúrio (mg/kg)

1,00

Níquel (mg/kg)

70,00

Selênio (mg/kg)

80,00

Coliformes termotolerantes - número mais provável
por grama de matéria seca (NMP/g de MS)

1.000,00

Ovos viáveis de helmintos - número por quatro
gramas de sólidos totais (nº em 4g ST)

1,00

Salmonella sp

Ausência em 10g de
matéria seca

Materiais inertes

Vidros, plásticos,
metais < 2mm

0,5% na massa seca

Pedras > 5mm

5,0% na massa seca

Nota:
Para os fertilizantes organominerais, o valor máximo admitido para cada
contaminante será obtido pela soma dos valores máximos de contaminantes
admitidos neste Anexo V com os valores máximos de contaminantes admitidos
para os nutrientes minerais fósforo, micronutrientes ou ambos, calculados
conforme colunas A até D do Anexo I ou conforme o Anexo II desta Norma.
Os condicionadores que utilizam em sua fabricação exclusivamente matériaprima de origem mineral ou química ficam dispensados de atender os limites
dos contaminantes coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos e
Salmonella sp. (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

