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RDC Nº 34, DE 16 DE AGOSTO DE 2010
(publicada no DOU nº 158, de 18 de agosto de 2010 – Seção 1 páginas 42 a 44)

–– ÉÉ uma harmonizauma harmonizaçção de Norma Mercosulão de Norma Mercosul

–– Revoga e substitui a RDC 326/05Revoga e substitui a RDC 326/05

–– Não hNão háá prazo para adequaprazo para adequaççãoão

–– Novos registros e qualquer alteraNovos registros e qualquer alteraçção em registro jão em registro jáá

existente devem seguir a RDC 34/10existente devem seguir a RDC 34/10
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Define e regulamenta Inseticidas BiolDefine e regulamenta Inseticidas Biolóógicos (item C e F1):gicos (item C e F1):

Inseticida BiolInseticida Biolóógico gico -- éé aquele que possui como ingrediente ativo, um aquele que possui como ingrediente ativo, um 
microrganismo (vmicrorganismo (víírus, fungos, bactrus, fungos, bactéérias ou protozorias ou protozoáários). Para fins de rios). Para fins de 
registro, deveregistro, deve--se cumprir a Diretiva 98/8 CEE e as regulamentase cumprir a Diretiva 98/8 CEE e as regulamentaçções da ões da 
EPA.EPA.

InstituiInstituiçção ou Empresa Especializadaão ou Empresa Especializada

AceitaAceita--se qualquer metodologia se qualquer metodologia experimentalexperimental para DL50 oral para DL50 oral 
reconhecida internacionalmente (D3, D3.1 e E1)reconhecida internacionalmente (D3, D3.1 e E1)::

Na RDC 326/05 a metodologia estipulava ratos brancos / machosNa RDC 326/05 a metodologia estipulava ratos brancos / machos
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Dispensa a DL50 oral em alguns casos (D4):Dispensa a DL50 oral em alguns casos (D4):

Para o Para o registro de novos produtosregistro de novos produtos que possuam a mesma fque possuam a mesma fóórmula rmula 
qualitativa de um produto jqualitativa de um produto jáá registrado ou registrado ou qualquer modificaqualquer modificaçção na ão na 
concentraconcentraççãoão de uma ou mais substâncias de um produto jde uma ou mais substâncias de um produto jáá registrado, registrado, 
que pertenque pertençça a um a a um mesmo titular, mesmo fabricante e mesmo mesmo titular, mesmo fabricante e mesmo 
fornecedor do ingrediente ativofornecedor do ingrediente ativo, a Autoridade Sanit, a Autoridade Sanitáária dispensarria dispensaráá da da 
apresentaapresentaçção da determinaão da determinaçção experimental da DL50 oral ão experimental da DL50 oral mediante a mediante a 
avaliaavaliaççãoão da justificativa tda justificativa téécnica apresentada.cnica apresentada.
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

MascarantesMascarantes (D8.1):(D8.1):

O tipo de O tipo de mascarantemascarante éé avaliado pela Anvisa, limitados a 0,15% nos avaliado pela Anvisa, limitados a 0,15% nos 
aerossaerossóóisis

Em formas não premidas (pastilhas espirais, lEm formas não premidas (pastilhas espirais, lííquidos quidos 
termoevaportermoevaporááveisveis), o limite ), o limite éé avaliado pela Anvisaavaliado pela Anvisa

Proibido em produtos para EEProibido em produtos para EE
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Detalha os testes de eficDetalha os testes de eficáácia (D9.1):cia (D9.1):

Aceita laudos de laboratAceita laudos de laboratóórios internacionais, desde que a metodologia rios internacionais, desde que a metodologia 
seja reconhecida internacionalmente seja reconhecida internacionalmente 

Obs.: Deve ser utilizado o Manual de Testes de EficObs.: Deve ser utilizado o Manual de Testes de Eficáácia da Anvisa, com cia da Anvisa, com 
as espas espéécies representativas das pragas alvos propostas. No caso de cies representativas das pragas alvos propostas. No caso de 
pragas ou formas de aplicapragas ou formas de aplicaçção que não constam no Manual, pode ser ão que não constam no Manual, pode ser 
utilizada metodologia alternativa utilizada metodologia alternativa -- RDC 30/07RDC 30/07
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Estende os requisitos de embalagem (D11):Estende os requisitos de embalagem (D11):

Os requisitos de seguranOs requisitos de segurançça de embalagem (difa de embalagem (difíícil ruptura, proibicil ruptura, proibiçção de ão de 
embalagens de vidro), que na RDC 326/05 eram apenas para embalagens de vidro), que na RDC 326/05 eram apenas para 
inseticidas, foram estendidos para todos os inseticidas, foram estendidos para todos os desinfestantesdesinfestantes

Exige que o fabricante entregue FISPQ ou similar ao compExige que o fabricante entregue FISPQ ou similar ao comprador rador 
(produtos para EE) (D13):(produtos para EE) (D13):

As empresas As empresas registrantesregistrantes devem apresentar a documentadevem apresentar a documentaçção ão 
necessnecessáária que serria que seráá destinada destinada ààs instituis instituiçções ou empresas ões ou empresas 
especializadas a fim de elaborarem um documento informativo especializadas a fim de elaborarem um documento informativo 
destinado ao usudestinado ao usuáário do servirio do serviççoo
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

RestriRestriçção no ativo (E.1.1):ão no ativo (E.1.1):
DiclorvDiclorvóóss: apenas para EE: apenas para EE

Apêndice 6:Apêndice 6:
DiazinonDiazinon: proibido: proibido
DDVP: apenas para EEDDVP: apenas para EE
ClorpirifClorpirifóóss: somente em : somente em portaporta--iscasiscas àà prova de abertura por crianprova de abertura por crianççasas

Esquema da vEsquema da váálvula/atuador (E2):lvula/atuador (E2):
O fabricante de produtos inseticidas deve apresentar, quando solO fabricante de produtos inseticidas deve apresentar, quando solicitado pela icitado pela 
Autoridade SanitAutoridade Sanitáária Competente, as especificaria Competente, as especificaçções da vões da váálvula e do atuador lvula e do atuador 
(com fase vapor e/ou com ruptura mecânica)(com fase vapor e/ou com ruptura mecânica)
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Não Não éé mais aceito o cmais aceito o cáálculo telculo teóórico de CL50 (E2.1 da RDC 326/05)rico de CL50 (E2.1 da RDC 326/05)

E.3 E.3 -- Para os produtos em aerossol, com 20% ou mais das partPara os produtos em aerossol, com 20% ou mais das partíículas culas 
com diâmetro inferior a 15 micra, devem ser apresentados, no momcom diâmetro inferior a 15 micra, devem ser apresentados, no momento ento 
do registro e nas modificado registro e nas modificaçções de fões de fóórmula, os dados referentes rmula, os dados referentes àà
concentraconcentraçção ão inalatinalatóóriaria 50 (CL50).50 (CL50).

Embalagens seguras para inseticidas Embalagens seguras para inseticidas àà base de solventes (E5)base de solventes (E5)

Todos os produtos inseticidas lTodos os produtos inseticidas lííquidos não premidos de venda livre quidos não premidos de venda livre àà
base de solventes devem possuir dispositivo de seguranbase de solventes devem possuir dispositivo de segurançça a àà prova de prova de 
abertura por crianabertura por criançças (ISO 8317).as (ISO 8317).
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Regulamenta o uso de iscas inseticidas (E6 e E7):Regulamenta o uso de iscas inseticidas (E6 e E7):

São proibidas as iscas inseticidas lSão proibidas as iscas inseticidas lííquidasquidas

As iscas inseticidas devem ser aplicadas em As iscas inseticidas devem ser aplicadas em portaporta--iscasiscas ou  ou  
dispositivos desenhados de tal modo que impedispositivos desenhados de tal modo que impeççam o acesso am o acesso àà isca por  isca por  
criancriançças. Excetuamas. Excetuam--se as iscas em gel ou pasta, aplicadas por meio de se as iscas em gel ou pasta, aplicadas por meio de 
seringas ou similaresseringas ou similares
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Regulamenta as apresentaRegulamenta as apresentaçções de raticidas (E6 e E7)ões de raticidas (E6 e E7)

G.3 G.3 -- As formas de apresentaAs formas de apresentaçção dos ão dos rodenticidasrodenticidas podem ser: blocos podem ser: blocos 
ssóólidos, pellets, grãos, lidos, pellets, grãos, totalmente resinados ou parafinadostotalmente resinados ou parafinados em todos em todos 
os casosos casos

G.3.1 G.3.1 -- A aceitaA aceitaçção de qualquer outro tipo de apresentaão de qualquer outro tipo de apresentaçção ficarão ficaráá a a 
critcritéério da Autoridade Sanitrio da Autoridade Sanitáária, ficando a cargo da mesma as ria, ficando a cargo da mesma as 
recomendarecomendaçções ões orientativasorientativas para o gerenciamento do riscopara o gerenciamento do risco

G.6 G.6 -- São proibidas as formulaSão proibidas as formulaçções ões rodenticidasrodenticidas fumfumíígenasgenas

G.7 G.7 -- São proibidas as formulaSão proibidas as formulaçções ões rodenticidasrodenticidas àà base de base de 
enterobactenterobactéériasrias
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Inclui quantitativo mInclui quantitativo míínimo por embalagens para produtos destinados a nimo por embalagens para produtos destinados a 
EE (J2 e J2.1):EE (J2 e J2.1):

As embalagens de produtos saneantes As embalagens de produtos saneantes desinfestantesdesinfestantes de venda restrita de venda restrita 
a EE devem apresentar um contea EE devem apresentar um conteúúdo ldo lííquido mquido míínimo de 1 L ou 1 Kg, nimo de 1 L ou 1 Kg, 
para produtos lpara produtos lííquidos e squidos e sóólidos respectivamente, ficando exclulidos respectivamente, ficando excluíídos os dos os 
produtos em gel apresentados na forma de seringas ou similaresprodutos em gel apresentados na forma de seringas ou similares

Para produtos que necessitem contePara produtos que necessitem conteúúdos menores, os mesmos podem dos menores, os mesmos podem 
estar contidos numa embalagem secundestar contidos numa embalagem secundáária, sempre que a mesma ria, sempre que a mesma 
apresente um conteapresente um conteúúdo mdo míínimo de 1 L ou 1 Kgnimo de 1 L ou 1 Kg
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Inclui novas restriInclui novas restriçções de rotulagem  (K):ões de rotulagem  (K):

-- Não pode fazer comparaNão pode fazer comparaçções com outros produtos. ões com outros produtos. 

-- Não pode fazer nenhuma menNão pode fazer nenhuma mençção, de forma direta ou indireta, de que ão, de forma direta ou indireta, de que 
o produto o produto éé recomendado por algum recomendado por algum óórgão nacional, internacional e/ou rgão nacional, internacional e/ou 
por profissionaispor profissionais

-- Não pode empregar frases que impliquem ou sugiram que o produtoNão pode empregar frases que impliquem ou sugiram que o produto
pode prevenir ou controlar doenpode prevenir ou controlar doençças, ou que ofereas, ou que ofereçça protea proteçção ão àà sasaúúde, de, 
tais como "previne infectais como "previne infecçções", "controla infecões", "controla infecçções", entre outrasões", entre outras

XX
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Inclui novas restriInclui novas restriçções de rotulagem  (K):ões de rotulagem  (K):

-- Não pode empregar termos como "natural" ou "naturalmente" no rNão pode empregar termos como "natural" ou "naturalmente" no róótulo tulo 
de nenhum produto, incluindode nenhum produto, incluindo--se os inseticidas biolse os inseticidas biolóógicosgicos

-- Não pode usar o termo "BIODEGRADNão pode usar o termo "BIODEGRADÁÁVEL"VEL"

-- Se o produto formulado possui em sua composiSe o produto formulado possui em sua composiçção um ativo ão um ativo 
organofosforadoorganofosforado ou ou carbamatocarbamato, deve ser colocada, abaixo do , deve ser colocada, abaixo do 
nome/marca do produto ou nas precaunome/marca do produto ou nas precauçções, ões, "Este produto cont"Este produto contéém ...... m ...... 
que inibe a colinesterase".que inibe a colinesterase".
Exemplo: Exemplo: bromofbromofóóss, , clorpirifclorpirifóóss, , diclorvdiclorvóóss, , malationmalation, , propoxurpropoxur, , carbarilcarbaril, , 
temeftemefóóss

XX

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.easygardener.co.uk/images/100Natural.jpg&imgrefurl=http://www.easygardener.co.uk/thermagrow-natural-hessian-091m-p-104.html&usg=__r5ka22TdJB3p8hsxDoiYNW8iCEY=&h=380&w=379&sz=91&hl=pt-BR&start=4&zoom=1&tbnid=_UlJYe5dUfQKgM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D100%2525%2Bnatural%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Inclui novas restriInclui novas restriçções de rotulagem  (K):ões de rotulagem  (K):

-- Não pode empregar frases como "mNão pode empregar frases como "mááxima eficxima eficáácia", "com a potência cia", "com a potência 
de um produto industrial", "ultrade um produto industrial", "ultra--potente", "potente", "úúnica fnica fóórmula", "o melhor do rmula", "o melhor do 
mercado" e tudo aquilo que seja comparativo ou superlativo sobremercado" e tudo aquilo que seja comparativo ou superlativo sobre a a 
eficeficáácia do produto"cia do produto"

-- Não se podem incluir imagens de alimentos, flores, ou qualquer Não se podem incluir imagens de alimentos, flores, ou qualquer outro outro 
elemento que permita associar a imagem do produto a alimentos, elemento que permita associar a imagem do produto a alimentos, 
medicamentos, cosmmedicamentos, cosmééticos, brinquedos, etc.ticos, brinquedos, etc.

-- Não se podem incluir imagens nas quais as pessoas aplicam o Não se podem incluir imagens nas quais as pessoas aplicam o 
produto sem equipamento de proteproduto sem equipamento de proteçção individual, se o mesmo estão individual, se o mesmo estáá
indicado no texto do rindicado no texto do róótulotulo

XX

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.tvaudiencia.net/wp-content/uploads/2009/10/o-melhor-do-brasil-5.jpg&imgrefurl=http://tvfoco.com.br/tag/rodrigo-faro/&usg=__F5lmV9I-_gLhqK0C3FIsBvXE3QE=&h=247&w=400&sz=19&hl=pt-BR&start=2&zoom=1&tbnid=ZiuWyr4BdUQ6pM:&tbnh=77&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%2522o%2Bmelhor%2Bdo%2522%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Inclui novas restriInclui novas restriçções de rotulagem  (K):ões de rotulagem  (K):

-- Não se podem incluir imagens de insetos que não são controladosNão se podem incluir imagens de insetos que não são controlados
pelo produtopelo produto

-- Não se podem incluir imagens que representem o Não se podem incluir imagens que representem o mascarantemascarante do do 
produtoproduto

Para EE:Para EE:
-- Incluir Intervalos entre aplicaIncluir Intervalos entre aplicaçções, tempo de reentrada, etc.ões, tempo de reentrada, etc.

-- RRóótulo deve estar aderido, mas não tulo deve estar aderido, mas não éé obrigatobrigatóória a litografiaria a litografia

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_kLhIt-_ZM9k/S_GZ4LpNMqI/AAAAAAAABas/izXHb5pd0es/s1600/escorpiao.jpg&imgrefurl=http://bobbahlis.blogspot.com/2010/05/escorpiao-x-libra.html&usg=__AMJHcQgYmZJQIBaa9G060-OTGmo=&h=302&w=351&sz=18&hl=pt-BR&start=2&zoom=1&tbnid=ax4e0GuYYrd94M:&tbnh=103&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Descorpi%25C3%25A3o%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_iqBOxqtvXL8/TEWU9XzeBVI/AAAAAAAAAIc/1h9inVZoK2k/s1600/besouro2_resize.jpg&imgrefurl=http://cigamuth.blogspot.com/2010/07/vai-besouro-ta-na-hora-de-avuar.html&usg=__c6wKpaW8iA6JVUjx_y79d2RYgcg=&h=480&w=640&sz=63&hl=pt-BR&start=2&zoom=1&tbnid=n9sNzS1wIQCfZM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbesouro%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Inclui novas restriInclui novas restriçções de rotulagem  (K):ões de rotulagem  (K):

Onde era Onde era ““ATENATENÇÇÃO ÃO –– CUIDADOCUIDADO”” (RDC 326/05), fica:(RDC 326/05), fica:
(num retângulo)(num retângulo) ““CUIDADO ! PERIGOSO !CUIDADO ! PERIGOSO !”” (para inseticidas e repelentes)(para inseticidas e repelentes)

Para EE, alPara EE, aléém da frase respectiva, VENDA RESTRITA A m da frase respectiva, VENDA RESTRITA A 
EMPRESA ESPECIALIZADA, acrescentar:EMPRESA ESPECIALIZADA, acrescentar:

““PROIBIDA A VENDA LIVREPROIBIDA A VENDA LIVRE””

Para raticidas de 2Para raticidas de 2ºº GeraGeraçção (ão (brodifacumbrodifacum, , bromadiolonebromadiolone, , difetialonadifetialona, , difenacumadifenacuma):):
""RodenticidaRodenticida DOSE DOSE ÚÚNICA" (continuaNICA" (continuaçção do nome comercial).ão do nome comercial).
"Leia atentamente as instru"Leia atentamente as instruçções de uso, as precauões de uso, as precauçções gerais e ões gerais e 

advertências do radvertências do róótulo e/ou prospecto antes de utilizar o produto"tulo e/ou prospecto antes de utilizar o produto"
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Apêndice 3:Apêndice 3:

•• Onde era CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU Onde era CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU 
ABSORVIDO PELA PELE (RDC 326/05), fica:ABSORVIDO PELA PELE (RDC 326/05), fica:

""CUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALACUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÇÃO OUÃO OU
ABSORABSORÇÇÃO PELA PELEÃO PELA PELE"  (conforme o caso)"  (conforme o caso)

•• Para raticidas, incluir nome do ativo e concentraPara raticidas, incluir nome do ativo e concentraçção logo abaixo da ão logo abaixo da 
marca comercial, bem como a forma de apresentamarca comercial, bem como a forma de apresentaçção (isca em bloco, ão (isca em bloco, 
pellets, etc.)pellets, etc.)
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RDC 34/10 – O que mudou em relação à RDC 326/05

Novas frases para repelentes:Novas frases para repelentes:

ExsExs::

• “Não pegue no refil com o aparelho ligado”

• “Não introduza objetos nem o cubra”

• “Lavar as mãos com água e sabão depois de trocar o refil”

• “Manter a cabeça a uma distância mínima de 2m do ponto de liberação do 
produto”
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 9/10

• Uso dos componentes mascarantes em produtos saneantes desinfestantes

• Cumprimento do estabelecido no item D.8.1. da Resolução RDC n° 34/10
“ A respeito do tipo de mascarante a ser utilizado nos produtos saneantes 
desinfestantes, sua autorização de uso será feita através de análise da Autoridade 
Sanitário Competente do EP receptor, tendo como base a legislação vigente sobre 
o tema no mencionado EP”

• Limite de concentração: 0,15%

• Uso proibido pra produtos de uso por EE
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 9/10

• Componentes permitidos:

óleo de citronela
Óleo de eucalipto
Limoneno

OBS: Proibida a associação de mascarantes

Proibida essência/fragrância 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 9/10

• Premissas para rotulagem:

Utilização de desenhos, figuras ou imagens que façam alusão ao mascarante

Frases ou termos utilizados, que façam referência ao mascarante, devem informar 
a real finalidade – mascarar o odor
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Muito obrigada!Muito obrigada!

Gerência Geral de Saneantes

GGSAN/ANVISA/MS

Gerente Geral: Dra. Tânia Costa Pich

e-mail: saneantes@anvisa.gov.br
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