




A história do Sindicato dos Fis-
cais Agropecuários Estaduais e Fis-
cais Assistentes Agropecuários Esta-
duais de Minas Gerais - SINDAFA/
MG se iniciou no ano de 2007 com 
a fundação da Associação dos Fis-
cais Agropecuários de Minas Gerais 
- AFA-MG.

A nossa intenção sempre foi a 
de fundar um sindicato que represen-
tasse legalmente as categorias fiscais 
do Instituto Mineiro de Agropecuária 
- IMA, pois entendíamos que as car-
reiras de Fiscal Agropecuário e Fiscal 
Assistente Agropecuário não eram 
reconhecidas como carreiras exclusi-
vas/típicas de estado e nem tratadas 
com a devida valorização por parte 
do Governo de Minas Gerais.

Em todos esses anos de trabalho, 
conquistamos o respeito do Governo, 
a atenção da Assembleia Legislati-
va e importantes ganhos financeiros 
para as categorias. Mas ainda preci-
samos conscientizar alguns colegas 
sobre a importância da luta sindical e 
sensibilizar a população quanto à es-
sencialidade do nosso trabalho.

Decidimos publicar essa revista 
para que vocês, filiados ao sindicato, 
possam se atualizar em relação ao 
trabalho desenvolvido por seus co-
legas, tanto em situações de rotina, 

quanto em situações emergenciais, e 
para que vocês, produtores rurais e 
consumidores em geral, saibam que 
os Fiscais Agropecuários e Fiscais 
Assistentes Agropecuários são seus 
parceiros no desejo de crescimento 
do agronegócio mineiro e são os tuto-
res de sua saúde em relação à produ-
ção de alimentos seguros.

Nessa segunda edição traze-
mos temas muito importantes como 
a prevenção da peste suína, a cons-
cientização sobre o uso adequado de 
defensivos agrícolas e a implantação 
de serviços de inspeção municipais, 
além de uma entrevista com o médi-
co veterinário e fiscal agropecuário, 
Bruno Rocha de Melo, Diretor Téc-
nico do IMA, que é um dos respon-
sáveis pelos diversos projetos de ino-
vação tecnológica que conferiram ao 
IMA o papel de pioneiro em ações de 
modernização da defesa agropecuária 
no cenário nacional.

 Desejo a todos uma boa leitura!
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O papel do Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), na conscientização dos produtores
rurais do município de Uberlândia quanto
ao uso adequado de defensivos agrícolas

Rugislaine Dias Alves De Zoppa
Fiscal Assistente Agropecuária

Escritório Seccional de Uberlândia

No município de Uberlândia, localizado 
na região do Triângulo Mineiro no Estado de 
Minas Gerais, existem 201.137,760 ha de áreas 
de estabelecimentos agropecuários de produ-
tores individuais (IBGE, 2017). Dentre estas 
propriedades a produção se distribui principal-
mente em soja, milho, sorgo, banana e citrus. 
A maior parte destas propriedades utilizam o 
método convencional de cultivo e consequen-
temente, produtos agroquímicos que, além de 
possuírem grande potencial poluidor no meio 
ambiente, se utilizado incorretamente, geram 
resíduos sólidos: as embalagens vazias.

As embalagens vazias de agrotóxicos, se-
gundo o Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (INPEV), são classifica-
das em dois grupos: laváveis e não laváveis. As 
embalagens laváveis são as rígidas (plásticas, 
metálicas ou de vidro) e servem para acondi-
cionar formulações líquidas para diluição em 
água. As embalagens não laváveis são aquelas 
que não utilizam água como veículo de pulve-
rização (saquinhos metalizados, por exemplo).

O Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) contribui com a legislação em diferentes 
tipos de abordagens. As fiscalizações ocorrem 
de forma rotineira com a finalidade de verificar 
o cumprimento das legislações sobre agrotóxi-
cos por parte de todo o seguimento agrícola, ou 
seja, indústria, distribuição, transporte, comér-
cio e usuário.

O setor produtivo, diante do crescente 
acúmulo de embalagens, passou a construir 
fossos para o descarte destas embalagens, mas 
logo depararam-se com outros problemas, o 
grande volume que estas embalagens geravam 
e a contaminação dos lençóis freáticos. Entre-
tanto, acreditaram que isso poderia ser resolvi-
do e passaram a queimar as embalagens plás-
ticas e enterrar aquelas metálicas e de vidro. 
Ao longo do tempo notou-se que ao queimar as 
embalagens, resolveram somente o problema 
de volume e passaram não somente contaminar 
o solo, como também a água e o ar decorrente 
do resíduo produzido pela combustão da quei-
ma das embalagens.
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A intervenção do poder público, para pre-
servação da saúde e do meio ambiente, ocorreu 
através de ações que diminuíssem tais impactos, 
para tanto estas medidas são criadas através de 
normas e leis, como se segue: 

• Lei n° 7.802, 11 de Julho de 1989 - Dispõe 
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e rotulagem, o transporte, o arma-
zenamento, a comercialização, a propaganda co-
mercial, a utilização, a importação, a exportação, 
o destino final dos resíduos e embalagens, o re-
gistro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e 
afins, e dá outras providências.

• Lei Federal n° 9.974, 06/06/2000 - Altera a 
Lei Federal n° 7.802, 11/07/1989 

• Lei Estadual n° 10.545, 13/12/1991 – Dis-
põe Sobre Produção, Comercialização e uso de 
Agrotóxicos e Afins e da Outras Providências.

• Decreto n° 41.203, 08 de Agosto de 2000 - 
Aprova o regulamento da Lei nº 10.545, de 13 de 
dezembro de 1991, que dispõe sobre produção, 
comercialização e uso de agrotóxico e afins, e dá 
outras providências.

• Portaria n° 1.650, de 18 de agosto de 2016 
-   Revoga as Portarias IMA nº 650, de 16 de 
junho de 2004 e nº 862 de 29 de agosto de 2007 
e baixa normas para registro de estabelecimento 
de agrotóxico e afim, armazenamento, exposi-

ção, comercialização de agrotóxico e afim, des-
tinação de embalagens vazias e para cadastro de 
agrotóxicos e afins, destinados ao uso nos setores 
de produção agropecuária, armazenamento, be-
neficiamento de produtos agrícolas, pastagens, 
agroindústrias e proteção de florestas no Estado 
de Minas Gerais

No estado de Minas Gerais o IMA traba-
lha na conscientização do descarte correto das 
embalagens vazias de agrotóxico. A orientação 
é que o produtor ao terminar de usar o produto 
faça a tríplice lavagem, perfure as mesmas por 
baixo inutilizando e devolvendo-as no posto de 
recolhimento das embalagens vazias, no qual o 
endereço para devolução tem que constar no cor-
po da nota fiscal.

Para tal atividade, o produtor tem o prazo 
de até um ano para realizar a devolução, a partir 
da data de compra. O Posto de Recolhimento das 
embalagens vazias no município de Uberlândia é 
uma Associação dos Distribuidores de Insumos 
Agrícolas do Cerrado (Adicer).  

O IMA fiscaliza todo o processo que en-
volve o setor produtivo tais como a produção, 
manipulação, embalagem, armazenamento, co-
mercialização, utilização, destino de resíduos e 
embalagens vazias de agrotóxicos e afins, apli-
cando-lhes quando necessário sansões de ordem 
administrativa.
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O Instituto Mineiro de Agropecuária, além 
das atividades de fiscalização, realiza ações de 
orientação e educativas com agricultor quanto 
às suas responsabilidades dentro deste processo. 

É importante ressaltar que toda fiscalização 
é documentada através de Termos de Fiscaliza-
ção e, se necessário, lavra-se Autos de Interdição 
e Autos de Infração. Se emitido o Auto de Infra-
ção deve-se instaurar processo administrativo no 
qual o autuado terá amplo direito a defesa e do 
contraditório. Ao final deste processo concluíra-
-se pela improcedência ou não do referido auto, 
que poderá resultar em penalidades que variam 
desde uma advertência até multa, sem prejuízo 
de sanções penais por crime ambiental.

Com a intervenção dos órgãos públicos em 
destaque o Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) na região de Uberlândia, há uma maior 
conscientização daqueles que manipulam os 
agrotóxicos em toda a cadeia produtiva, conse-
quentemente contribui-se para a preservação do 
meio ambiente e saúde. 
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C O N H E C I M E N T O 

E S P E C I A L I Z A D O 

A J U D A N D O  V O C Ê

Frente às crescentes
exigências de gestão na
suinocultura, desenvolvemos
um amplo programa de serviços
para todas as fases de produção.
  
São mais de 20 tipos de apoio especializado,

voltados à gestão técnica e operacional
das granjas, contribuindo para melhorias
em efi ciência, custos e produtividade.

NOSSO OBJETIVO, ACIMA DE TUDO, 
É MELHORAR A COMPETITIVIDADE

DO PRODUTOR.
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A importância da implantação
dos programas de Autocontrole
em Frigorífico de Bovino e Suíno
- Relato de caso Patrícia Barros Reis Fonseca - Fiscal Agropecuário/médica veterinária

Cristiane Carvalho Cota - Fiscal Assistente Agropecuário

1. Introdução
A palavra “autocontrole” significa capaci-

dade de controlar ou ter domínio sobre si mesmo, 
o que significa que a indústria deve ter o controle 
do seu processo produtivo, com o objetivo de ga-
rantir a qualidade do produto final. 

A implantação dos Programas de Auto-
controle (PAC) não é uma exigência recente. 
O Código de Defesa do consumidor, publicado 
através da Lei Federal n° 8078, de 11 de setem-
bro de 1990 já dispõe sobre a responsabilidade 
do produtor de zelar pela qualidade do produto 
oferecido no mercado de consumo. No artigo 8° 
da referida lei, é definido que produtos e serviços 
colocados no mercado de consumo não acarreta-
rão riscos à saúde ou segurança dos consumido-
res. No artigo 10 é definido que o fornecedor não 
poderá colocar no mercado de consumo produto 
ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar 
alto grau de nocividade ou periculosidade à saú-
de ou segurança. Portanto, já em 1990 o produtor 
deveria controlar a qualidade de seu produto, evi-
tando que chegue ao mercado consumidor produ-
tos nocivos à saúde da população. 

As exigências de Boas Práticas de Fabri-
cação (BPF) para alimentos foram publicadas 
oficialmente pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) em 04 de se-
tembro de 1997, através da Portaria n° 368, que 
aprova o Regulamento Técnico sobre as condi-
ções Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores 
/ Industrializadores de Alimentos, definindo os 
princípios higiênico-sanitários para matéria-
-prima, as condições higiênico-sanitárias para os 
estabelecimentos elaboradores/industrializado-
res de alimentos, a higiene pessoal e requisitos 
sanitários, o armazenamento e transporte dos 
produtos acabados, bem como a implantação de 
controle laboratorial.

Em 10 de fevereiro de 1998, o MAPA pu-
blicou a Portaria n° 46, que institui o Sistema de 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
- APPCC a ser implantado, gradativamente, nas 
indústrias de produtos de origem animal sob o 
regime do Serviço de Inspeção Federal- SIF, au-
mentando assim o rigor quanto às exigências de 
qualidade no produto final.

No ano de 2005, a publicação dos ofí-
cios circulares n°175 e 176/CGPE/DIPOA pelo 
MAPA instituiu os procedimentos para verifica-
ção dos Programas de autocontrole nos estabe-
lecimentos sob inspeção federal. Esses procedi-
mentos fundamentam-se na inspeção contínua e 
sistemática de todos os fatores que, de alguma 
forma, podem interferir na qualidade higiênico-
-sanitária dos produtos expostos ao consumo da 
população.

A publicação do regulamento baixado pelo 
Decreto Federal n° 9013, de 29/03/2017 traz a 
definição do que é programa de autocontrole:  
“são programas desenvolvidos, procedimentos 
descritos, desenvolvidos, implantados, monito-
rados e verificados pelo estabelecimento, com 
vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a 
qualidade e a integridade dos seus produtos, que 
incluam, mas que não se limitem aos programas 
de pré requisitos, BPF, PPHO e APPCC ou a pro-
gramas equivalentes reconhecidos pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. 
No seu artigo 74, o novo RIISPOA determina a 
obrigatoriedade da implantação dos programas 
de autocontrole pelos estabelecimentos de produ-
tos de origem animal: “Os estabelecimentos de-
vem dispor de programas de autocontrole desen-
volvidos, implantados, mantidos, monitorados e 
verificados por eles mesmos, contendo registros 
sistematizados e auditáveis que comprovem o 
atendimento aos requisitos higiênico sanitários 
e tecnológicos estabelecidos neste Decreto e em 
normas complementares, com vistas a assegurar 
a inocuidade, a identidade, a qualidade e a inte-
gridade dos seus produtos, desde a obtenção e a 
recepção da matéria prima, dos ingredientes e dos 
insumos, até a expedição destes.

Juntamente com a publicação do Decreto 
Federal, o MAPA publica a Norma Interna 01, 
de 08 de março de 2017, estabelecendo os novos 
procedimentos de verificação dos programas de 
autocontrole a serem adotados pelos estabeleci-
mentos sob inspeção federal, em substituição aos 
Ofícios circulares n° 175 e 176/CGPE/DIPOA, 
de 16/05/2005.
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O Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), em consonância com as diretrizes fede-
rais e considerando Serviço de Inspeção Estadual 
aderido ao Sistema Brasileiro de Inspeção, SIS-
BI/POA publicou a Portaria n° 1046, de 09 de 
fevereiro de 2010, estabelecendo a obrigatorie-
dade do desenvolvimento e implementação dos 
programas de autocontrole nos estabelecimentos 
de produtos de origem animal registrados no 
IMA, no prazo de 180 dias. Tal portaria foi re-
vogada e substituída pela Portaria IMA n° 1659, 
de 09 de setembro de 2016 considerando como 
programas de autocontrole aqueles desenvolvi-
dos, implantados, mantidos e monitorados pelos 
estabelecimentos visando a assegurar a qualidade 
higiênico-sanitária de seus produtos e  estabele-
cendo os elementos de inspeção mínimos a serem 
implantados pelos estabelecimentos: 

1) Manutenção das instalações e equipamentos industriais; 
2) Vestiários, sanitários e barreiras sanitárias; 
3) Iluminação; 
4) Ventilação; 
5) Água de abastecimento; 
6) Águas residuais; 
7) Controle integrado de pragas; 
8) Limpeza e sanitização; 
9) Higiene, hábitos higiênicos, treinamento e saúde dos operários; 
10) Procedimentos sanitários operacionais; 
11) Controle de matéria-prima, ingredientes e material de embalagem; 
12) Controle de temperaturas; 
13) Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo; 
14) Controle laboratorial e análises; 
15) Controle de formulação de produtos; 
16) Combate à fraude. 
17) Bem-estar animal, no caso dos estabelecimentos de abate. 
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2) Desenvolvimento
O presente artigo visa demonstrar atra-

vés de relatos e fotos, a importância do desen-
volvimento e implantação dos programas de 
autocontrole como ferramenta de controle de 
qualidade de produtos de origem animal, espe-
cificamente em frigorífico de bovino e suíno e a 
importância do serviço de inspeção na verifica-
ção da implantação.

O estabelecimento está situado na região 
metropolitana de Belo Horizonte e é registrado 
no IMA. 

O desenvolvimento dos programas de au-
tocontrole foi iniciado com a entrega do plano 
descrito para aprovação do IMA de cada ele-
mento de inspeção separadamente. Conside-
rando que os erros cometidos na descrição do 
plano eram os mesmos em vários elementos 
de inspeção, optou-se por fazer a entrega e a 
implantação dos programas de autocontrole de 

1) Melhoria da 
organização e 
limpeza da área 
externa:

2) Fixação de placas 
de identificação nas 
pocilgas e currais

4) Armário para
a guarda de
pertences de 
funcionários trocado

3) Melhoria/manutenção 
e troca dos caminhões
transportadores
de produto acabado

forma escalonada, considerando inicialmen-
te os elementos de maior relevância sanitária. 
Os planos descritos foram entregues de 4 em 4 
elementos de inspeção, com prazos definidos e, 
assim que aprovados, estipulado o prazo para a 
implantação dos planos, considerando o treina-
mento dos colaboradores, treinamento da equi-
pe de controle de qualidade e o preenchimento 
de planilhas de controle.

As mudanças no estabelecimento após 
seis meses do início da implantação já eram 
visíveis. As mudanças passaram não só por cor-
reções de estrutura física, mas também de pro-
cedimentos de abate/manipulação e na conduta 
dos colaboradores.

Para demonstrar as melhorias foram ti-
radas fotos antes e depois da implantação dos 
programas de autocontrole:

ANtES DEpOIS
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6) Melhorias das 
Boas práticas de 
Fabricação

7) Implantação de 
sistema de renovação 
contínua da água do 
tanque de escaldagem

8) Correção de
fiação exposta

5) Manutenção da 
entrada sanitária

ANtES DEpOIS



Cortese, 2016, em sua monografia avaliou 
uma indústria de conserva de carnes antes e 
após a implantação dos programas de autocon-
trole, concluindo que, a implantação do contro-
le de qualidade e a intensificação da inspeção 
periódica no estabelecimento, resultou na evo-
lução positiva nos procedimentos executados e 
nos controles higiênico-sanitários, resultando 
em produtos seguros do ponto de vista sanitário.

De Paula, et al., 2017, avaliou a melho-
ria da qualidade dos produtos alimentícios 
elaborados após a implantação dos programas 
de autocontrole. Diante dos registros, pode ser 
identificado pelos autores os pontos falhos no 
processo produtivo e a utilização das ferramen-
tas adequadas para a solução dos problemas, 
ajudando na manutenção do padrão de qualida-
de e o atendimento à legislação vigente.

A implantação dos programas de auto-
controle não se resume na descrição do plano 
e ao preenchimento de planilhas, pois há ne-
cessidade de revisão contínua do mesmo, aper-
feiçoamento dos procedimentos, capacitação 
de pessoal, etc. Segundo, Kaust, 2016, as rea-
dequações das planilhas que compõem o PAC 
podem contribuir significativamente na padro-
nização de processos e práticas operacionais do 
frigorífico, garantindo a melhoria na qualidade 
dos produtos finais. A readequação dos PACs 
garantiu que todas as etapas do processo se-
jam vistoriadas, e identificadas possíveis falhas 
que possam ocorrer durante o beneficiamento 
industrial, e tomadas as devidas ações correti-
vas. Desta forma, os documentos deverão ser 
atualizados e alterados levando-se em conta as 
exigências da fiscalização, sugestões dos elabo-
radores e colaboradores da empresa, que parti-
cipam de forma efetiva e dinâmica de todas as 
etapas do processo o que fará do Autocontrole 
uma cultura vigente e rotineira do Frigorífico.

3) Conclusão
A implantação dos programas de auto-

controle não depende apenas do empenho e 
colaboração do proprietário da empresa e seus 
colaboradores, mas também do trabalho de fis-
calização desenvolvido pelo serviço de inspe-
ção oficial. A atuação dos fiscais foi determi-
nantes para que os programas de autocontrole 
fossem implementados, através do preenchi-
mento semanal das planilhas de verificação “in 
loco” e verificação mensal do plano descrito e 
planilhas geradas.

A implantação dos programas de auto-
controle, juntamente com a intensificação da 
fiscalização/inspeção resultou na oferta de um 
produto de maior qualidade e maior segurança 
ao consumidor, verificado “in loco” e também 
nos resultados microbiológicos dos produtos 
elaborados no frigorífico.
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A Cachaça e inspeção
vegetal no IMA

Anelise Lapertosa Drummond 
Flavio Alves Santos 
Lucas Silva Ferreira Guimarães 
Paula Braga Batista 
Wagner Lutero Souza Dibai 

A cachaça é uma bebida de grande importância 
cultural, social e econômica para o Brasil, e está re-
lacionada diretamente ao início da colonização por-
tuguesa do país e à atividade açucareira, que, por ser 
baseada na mesma matéria-primada cachaça, possibi-
litou a implantação dos estabelecimentos produtores.

Devido ao seu baixo valor e associação às clas-
ses mais baixas sendo primeiramente consumida por 
escravos e depois por pobres e miseráveis, a cacha-
ça sempre deteve uma aura marginal. Contudo, nas 
últimas décadas a melhoria do produto levou ao seu 
reconhecimento internacional, e assim contribuiu para 
mudar o índice de rejeição dos próprios brasileiros, 
alçando um status de bebida chique e requintada, me-
recedora dos mais exigentes paladares. 

Melhoram-se as técnicas de produção desde 
o plantio da cana de açúcar e a escolha das espécies 
que serão cultivadas, as boas práticas de fabricação 
que valorizam os cuidados sanitários na produção e 
na atividade do trabalhador. O destilado é armazenado 
em tonéis de madeiras nacionais e importadas e assim 
obtém-se a cachaça envelhecida que apresenta melho-
res características sensoriais e palatabilidade devido as 
interações entre a bebida e a madeira. Com isso houve 
o surgimento de várias marcas de boa qualidade que 
figuram no comércio nacional e internacional, estando 
presentes nos melhores restaurantes e comércios do 
Brasil e do exterior.

Com a valorização da cachaça e Minas Gerais 
por ser um estado reconhecido no cenário brasileiro, 
por excelência na produção deste destilado, veio o in-
teresse do Instituto Mineiro Agropecuário (IMA) dar 
maior atenção ao produto com a inspeção e a fiscaliza-
ção da produção e do comércio de bebidas, em relação 
aos seus aspectos tecnológicos. 

A Inspeção de produtos de origem vegetal no 
IMA já é contemplada desde a sua criação em 1992, 
sendo atividade relacionada a instituição desde então. 
A mesma se relacionou primeiramente com as ações 
de classificação vegetal, que era uma ação de Estado, 
sendo compulsória aos produtores de cereais com grau 
alimentício. E que passou posteriormente a ter também 
a presença da iniciativa privada. 

A extensão do escopo de atuação da instituição 
para outros produtos de origem vegetal, deu-se em 
2015, com a possibilidade incluir no hall de ações fis-
cais da instituição, a inspeção e fiscalização da cacha-
ça. Quando durante o Evento Expocachaça, naquele 
ano, houve a assinatura de um protocolo de intenções 
entre o IMA, a SEAPA e o Ministério da Agricultura. 
Que delineou o início dos trabalhos que teve por base, 
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a pactuação de metas de inspeção vegetal em um 
convênio SUASA. Foi a primeira vez que uma 
instituição de defesa estadual, pactuou junto ao 
Ministério da Agricultura metas relacionadas a 
uma atividade típica de fiscais da União. 

Todo o processo de construção da estrutura 
de trabalho para as atividades de inspeção da ca-
chaça, foi feito com a estruturação de uma equipe 
de trabalho na SEDE, passando pela formatação 
de um protocolo para os processos administrati-
vos, que culminou com a publicação de decre-
to de reestruturação da instituição em abril de 
2018, que foi o Decreto Estadual 47.398, de 12 
de abril de 2018,que regulamenta o órgão, cria 
uma nova Gerência, a de Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal. Em paralelo a todo este pro-
cesso houveram aquisições de bens e insumos 
para os trabalhos, bem como a capacitação de 
uma parte de Fiscais Agropecuários e Fiscais As-
sistentes Agropecuários para executarem o servi-
ço. Porém, somente em 26 de junho de 2018, foi 
publicada a Portaria MAPA/SDA nº 01, que cre-
denciou o IMA como competente a inspecionar 
e fiscalizar estabelecimentos que produção e se 
relacionem com a transformação e o comércio da 
cachaça e aguardente de cana de açúcar no estado 
de Minas Gerais. Tais definições derivam da Lei 
Federal nº 8.918 de 14 de julho de 1994 em seu 
artigo 2º.

Somente após este credenciamento, houve a 
possibilidade de treinar mais servidores, que pos-
sibilita existir hoje ao menos um Fiscal ou Fiscal 
Assistente habilitado por coordenadoria regional 
do IMA. Bem como uma melhor estruturação da 
área em aquisições.A formação dos profissionais, 
foi concebida primeiramente com a capacitação 
teórico-prática, posteriormente prática para que 
as ações pudessem vir a ocorrer. Em dezembro 
de 2018, foram realizadas as 20 primeiras inspe-
ções em estabelecimentos produtores de cachaça 
por Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes 
do IMA. 

Importante dizer que com a entrada do IMA 
no setor, houve uma significativa movimentação 
do mesmo. Desde alterações de estrutura, atua-
lizações de dados e a entrada de novos pedidos 
de registro no Sistema Integrado de Produtos e 
Estabelecimentos Agropecuários - SIPEAGRO 
do MAPA. 

Até o momento as ações de inspeção/fiscalização da 
cachaça e aguardente de cana, produziram:
- 262 Inspeções em estabelecimentos produtores e transfor-
madores de cachaça;
- 93 Fiscalizações no comércio;
- 93 Processos administrativos pela lavratura de autos de in-
fração;
- 33 Fechamentos de estabelecimentos (ex. sem registro, falta 
de condições higiênico- sanitárias);
- 94 Intimações foram lavradas;
- 71 Apreensões foram feitas (ex. sem registro, falta de con-
dições higiênico sanitárias, erro de rotulagem);
- 358 Marcas de cachaça foram coletadas para análise oficial 
fiscal, que se relaciona com o monitoramento da qualidade 
de 1.478.750,3 litros;
- 32 Marcas de aguardente de cana de açúcar foram coletadas 
para análise oficial fiscal, que se relaciona com o monitora-
mento da qualidade de 1.775.969,5 litros;
Sendo que destas amostras por ora analisadas, tem-se:
- 42 em conformidade com os parâmetros de qualidade e 
identidade; e
- 16 em não conformidade com os parâmetros de qualidade 
e identidade.
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Além das ações de fiscalização, os profis-
sionais envolvidos com a atividades, tem desen-
volvido interface entre os cadastros dos estabe-
lecimentos e as plataformas eletrônicas do IMA, 
bem como relacionamento com entidades do 
setor, tais quais a Faemg, Fiemg, Anpaq, UFV, 
Prefeituras, a própria SEAPA e suas vinculadas. 
Tais trabalhos, culminaram na realização de um 
seminário estadual da cachaça, participação em 
eventos internos e externos, como também na 
concepção de um Curso EAD junto a FIEMG/
SENAI aplicado a rotulagem de cachaça.

É importante destacar que as ações de fisca-
lização abrangem o comércio, e acreditamos que 
isto fará com a sociedade veja ainda mais a pre-
sença do Fiscal Agropecuário e Fiscal Assistente 
Agropecuário, e entenda a importância e o seu 
papel na manutenção da qualidade e integridade 
dos produtos fiscalizados.

Destacamos como novos desafios, a abran-
gência da fiscalização aos estabelecimentos pro-
dutores sem registros no estado de Minas Ge-
rais, bem como a orientação para que busquem 
a regularização da sua produção e melhoria da 
qualidade.E aconscientizaçãodos estabelecimen-
tos comerciais da importância de comercializar 
cachaças e aguardentes de cana regulares. Com 
isso, manteremos o reconhecimento da qualidade 
da bebida mineira nos mercados interno e externo 
e diminuindoa exposição da sociedade às bebidas 
fora dos padrões de qualidade e identidade esta-
belecidos pela legislação brasileira.





#ENtREVIStA
O Sindicato dos Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais 
Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais - 
SINDAFA/MG traz nessa edição uma entrevista com o
Diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária - 
IMA, o médico veterinário Bruno Rocha de Melo.

Bruno Rocha de Melo é graduado em Medicina 
Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG com especialização em Gestão Estratégica da In-
formação (UFMG), especializado em Gestão de Negócios 
pela Fundação Dom Cabral e possui mestrado em Geomá-
tica pela Universidade Federal de Santa Maria. É servidor 
do IMA desde 2007, foi gerente de Defesa Sanitária Ani-
mal e em 2017 propôs a criação de uma unidade respon-
sável pela inovação e modernização das ações de Defesa 
Agropecuária, tendo como uma de suas principais compe-
tências promover a simplificação e desburocratização das 
relações entre a iniciativa privada e poder público. Condu-
ziu projetos como o Portal de Serviços do Produtor Rural, 
e contribuiu para a elaboração do projeto que visa criar o 
Código de Defesa Agropecuária, onde estará consolidada 
a revisão de toda a legislação de Defesa Agropecuária em 
Minas Gerais.

Sindafa -Como surgiu a ideia de criar uma coor-
denação para tratar da inovação dentro do IMA?Quais 
os principais avanços que o IMA alcançou nos últimos 
anos? e quais os benefícios que a inovação tecnológica 
trouxe para o estado e para a rotina de trabalho dos 
Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecu-
ários?

Bruno – O IMA sempre se destacou como um grande 
indutor de inovação na defesa agropecuária, tanto é verda-
de que ao longo dos anos diversas instituições sempre nos 
procuraram para conhecer nossas ações e projetos. Quando 
falamos de inovação, nos referimos a ideias que surgiram, 
foram trabalhadas e transformadas em resultados para a 
instituição, sejam elas de cunho tecnológico ou simples-
mente por redesenho de nossos processos. Neste sentido, 
podemos destacar o desenvolvimento dos protocolos de 
certificação de produtos, as ações pioneiras de educação 
sanitária, além do uso de novas tecnologias até então inex-
ploradas no nosso setor, como é o caso da utilização de 
tablets e impressoras portáteis na fiscalização. 

Apesar dessas conquistas, verificamos que tais ações 
eram fruto exclusivo de iniciativas individuais de seus ser-
vidores, não havendo uma formalização na instituição que 
potencializasse o surgimento de novas idéias, e por isso 
propusemos a criação da CIM.  desejo é que esta unida-
de promova suporte as novas ideias, transformando-as em 
projetos estratégicos que ajudem o IMA a continuar avan-
çando.

Nos orgulhamos de termos avançado no desenvolvi-
mento de nosso sistema de defesa agropecuária (Sidagro), 
que vem sendo aprimorado initerruptamente, mesmo com 
todo contingenciamento de recursos. Atualmente con-
tamos com mais de 12.000 usuários rotineiros, além dos 
mais de 90.000 produtores rurais que o utilizam via Portal 

do Produtor. Importante dizer que o Sidagro é uma ferra-
menta de propriedade do IMA, o que nos dá total liberdade 
de customização, possibilitando atender as nossas reais 
necessidades.

E foi esse atributo que nos permitiu desenvolver um 
novo formato de fiscalização para o IMA que tem propor-
cionado aos nossos fiscais melhores condições de exercer 
suas atividades. Entregamos no app do Sidagro checklists 
plenamente estruturados, com itens e critérios de avaliação 
claros e objetivos, em detrimento aos antigos formulários 
descritivos. Além disso, os gestores passaram a contar com 
um acesso facilitado não somente aos resultados das fis-
calizações, mas também a toda a rotina de trabalho dos 
servidores a partir das ordens de serviço eletrônicas.

Sindafa - em tempos de crise, falta de funcioná-
rios e privações financeiras instituídas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal -LrF, quais são os maiores desa-
fios enfrentados pela DiretoriaTécnica para que o IMA 
possa funcionar e prestar serviço com qualidade para 
a população.

Bruno – Devemos reconhecer que o tamanho de nos-
so estado nos atribui grandes desafios por si só, e em tem-
pos como o que vivemos, devemos repensar aquilo que fa-
zemos o tempo todo para não falharmos em nossa missão.

Uma das estratégias que enxergamos ser oportuna 
para driblar nossas limitações é buscar uma cooperação 
efetiva com as universidades de Minas Gerais, que dis-
põem de expertises que podem nos auxiliar em diversos as-
pectos, sem necessariamente uma contrapartida financeira. 

Um exemplo disso é a cooperação que estamos fir-
mando com a Universidade Federal de Lavras – UFLA, 
visando instalar em seu campus uma unidade de inteli-
gência do IMA, composta por servidores da autarquia e 
bolsistas de pós-graduação da universidade. Esta unidade 
será responsável por analisar de forma contínua nossos 
dados, buscando identificar os estabelecimentos de maior 
risco do Estado que devem ter nossa atenção redobrada. 
Assim, será possível indicar às nossas unidades e equipes, 
com maior grau de certeza, os locais que devem ser fiscali-
zados, permitindo sermos mais assertivos e econômicos no 
que tange o uso de nossos recursos humanos.

Relativo aos serviços que prestamos à população em 
nossas unidades, vamos partir de forma mais contundente 
para sua digitalização. Devemos possibilitar à população 
acesso aos serviços do IMA de forma online, o que tra-
rá grande comodidade, economia de tempo e recursos a 
população. Para nós, esta estratégia auxiliará na redução 
gradual do atendimento de balcão, disponibilizando maior 
tempo aos nossos servidores para que exerçam suas fun-
ções com maior qualidade.
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Sindafa - o IMA promove treinamentos e 
workshops, levando seus conhecimentos e pesquisas 
para outros estados da Federação. Como o você ana-
lisa a importância do IMA no cenário nacional?

Bruno – O IMA continua sendo um dos melho-
res serviços de defesa agropecuária do país, e temos 
constatado isso pelas diversas oportunidades com que 
somos convidados a compartilhar nosso conhecimento 
em eventos externos. Interessante salientar que quando 
temos a oportunidade de apresentar nossos resultados, 
sempre nos chega o espanto dos colegas de outras UFs 
por nossos números grandiosos e diversidade de ativida-
des que realizamos. A despeito disso, devemos sempre 
nos manter humildes e abertos a melhoria contínua do 
nosso trabalho. Reconhecemos que outras agências con-

seguiram se estruturar e avançar muito nos últimos anos, 
como é o caso da agência do Paraná, de Rondônia e de 
Santa Catarina, e que têm também muito a nos oferecer 
em conhecimento técnico e gerencial. 

Há ainda um trabalho muito relevante sendo reali-
zado pelo Ministério da Agricultura, que tem auditado os 
Estados para avaliar a qualidade do serviço veterinário, 
utilizando-se para tal de uma ferramenta oriunda da Or-
ganização Mundial de Saúde Animal – OIE, denomina-
da Quali-SV. Apesar de ser uma avaliação sobre a qua-
lidade do serviço veterinário, podemos utilizá-la com 
segurança para aferir a qualidade do serviço de defesa 
agropecuária como um todo, considerando que grande 
parte dos itens auditados dizem respeito a questões ge-
rais das instituições.

Minas Gerais detém atualmente a nota 3,0 no Qua-
li-SV, obtida em auditoria realizada no ano de 2017. Se-
remos novamente auditados a partir do dia 18/11/19 e já 
estamos mobilizando nossas coordenadorias para que se 
preparem da melhor forma. Esta auditoria contará com 
diversas equipes do MAPA e possivelmente visitarão 
grande número de nossas unidades.

Sindafa - Quais são os maiores desafios que 
área técnica enfrenta agora e como o senhor enxerga 
o futuro da instituição?

Bruno – No momento temos trabalhando inten-
samente nos preparativos para a retirada da vacinação 
contra a febre aftosa. Sem dúvida alguma este é nosso 
maior desafio no momento, e por que não dizer, um dos 
maiores de nossa história. Devemos cumprir 42 itens 
presentes no Plano Estratégico nacional, que vão desde 
questões voltadas ao aprimoramento de nossos cadas-
tros, a estruturação de fundos sanitários, a estruturação 
de nossas barreiras sanitárias, e a intensificação da co-
municação junto aos produtores rurais.

Outro desafio que temos buscado enfrentar diz 
respeito a elaboração de uma política de capacitação 
contínua de nossos servidores. Observamos que as ca-
pacitações têm sido ofertadas sem uma periodicidade e 
direcionamento adequados, não sendo incluídas em um 
processo mais amplo que trará as competências ideais 
para a atuação de nosso profissional. Conjuntamente 

com o nosso RH, estamos elaborando um projeto que le-
vará em consideração o conhecimento, as habilidades e 
atitudes (CHA) que devem ser desenvolvidas pelos nos-
sos fiscais, considerando as particularidades de sua fun-
ção.Ou seja, o CHA de nosso fiscal de inspeção é dife-
rente do CHA do fiscal da defesa, devendo cada qual ser 
tratado de forma particular. Esperamos que este projeto 
possa promover uma melhoria significativa na condição 
técnica de nosso fiscal, possibilitando, inclusive, que 
tenhamos uma plena harmonização de procedimentos.

Gráfico: Avaliação da Qualidade do Serviço Veterinário – Quali-SV
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Atividades
CIM Luciana de Castro

Fiscal Agropecuário - Farmacêutica
Coordenadoria de Inovação e Modernização em Defesa Agropecuária

O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA pos-
sui uma Coordenadoria de Inovação e Modernização 
em Defesa Agropecuária - CIM, que está desenvol-
vendo quatro grandes projetos: Portal do Produtor, 
Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária - Si-
dagro, Política de Simplificação e Código de Defesa 
Agropecuária.

- Portal do Produtor: ambiente web disponível 
para que o produtor possa emitir Guia de Trânsito 
Animal - GTA e Permissão de Trânsito Vegetal - PTV, 
Ficha Sanitária, realizar ajuste de rebanho, declaração 
de vacinação e consultar fiscalizações na propriedade. 
Próximo passo: incluir outros serviços para o produtor.

- Sidagro: a partir de 2017 foi implementado o 
módulo de ordem de serviço para controle das ativida-
des realizadas em campo (todas as áreas do IMA). O 
sistema envolve a programação e aprovação da viagem 
na versão desktop do Sidagro e acompanhamento por 
dispositivo móvel (tablet). Também a partir de 2017, 
foram inseridas as listas de verificação para uniformi-
zação das atividades em campo (Gerêncida de Defesa 
Sanitária Animal - GDA e Gerência de Defesa Sani-
tária Vegetal - GDV e Gerência de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Vegetal - GIV em 2019). Os termos 
de fiscalização são emitidos por impressoras térmicas 
em campo após o preenchimento das listas pelo tablet. 

A partir de 2018, os autos de infração passaram a ser 
emitidos também pelo Sidagro, com assinatura digital 
dos fiscais. Próximos passos: concluir a inserção de 
listas de verificação para outas atividades e autos de 
infração para outras áreas. Incluir módulo no Sidagro 
para Agrotóxicos, Certificação, Inspeção e Controle de 
arrecadação de taxas.

- Projeto de Simplificação: com a publicação da 
lei de defesa do usuário de serviços públicos, o Estado 
tem priorizado ações neste sentido. A equipe da CIM 
está incluída no curso de formação de agentes de sim-
plificação para vários órgãos do Estado, que iniciou-se 
em 2018 e será concluído em 2019. Em 2018 foi rea-
lizado o diagnóstico dos serviços prestados pelo IMA 
e iniciada a elaboração da carta de serviços do IMA. 
Em 2019 o serviço de registro de estabelecimento de 
produto de origem animal foi selecionado pela Secre-
taria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag para 
ser transformado. Próximos passos: concluir a carta 
de serviços e disponibilizar no site mg.gov, iniciar a 
transformação dos demais serviços.

- Projeto Código de Defesa Agropecuária: parce-
ria com a Faculdade de Direito da UFMG para mapea-
mento, avaliação e proposição de um marco regulató-
rio para unificação, padronização e simplificação das 
normativas sobre defesa agropecuária. Projeto inicia-
do este ano, com vigência até março de 2021.
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É uma empresa especializada em nutri-
ção de suínos.

Fundada em 1997 na cidade de Ponte 
Nova, grande polo suinocultor do 
Estado de Minas Gerais, a Supermix, 
possui uma linha completa para nutri-
ção de suínos, rações prontas, concen-
trados, suplementos, núcleos e premi-
xes, na qual são usados ingredientes 
funcionais de alta digestibilidade e 
ótima palatabilidade, selecionados a 
partir de um rigoroso sistema de quali-
ficação de fornecedores, o que posibili-
ta empregar os mais novos conceitos 
de nutrição.

Certificada com a IN 65 / IN 14, está 
autorizada a utilizar medicamentos de 
uso veterinário nos seus produtos.

- Fornecimento de nutrição completa e 
personalizada.

- Assistência técnica personalizada na 
produção de suínos com ênfase em 
índices zootécnicos, manejo sanitário, 
ajustes produtivos na fábrica de ração.
- Pronto atendimento.
- Produtos de qualidade com entrega 
rápida e garantida.
-- Elaboração de produtos personaliza-
dos exclusivos para cada cliente.

A SUPERMIX NUTRIÇÃO ANIMAL

NUTRIÇÃO ANIMAL TEM NOME!

NOSSOS SERVIÇOS

(31) 3881-5555 / 9989-1332
(31) 9 9989-1332

supermix@supermixnutricao.com.br



Ações do IMA no Controle 
de Morcegos Hematófagos
após o desastre de Brumadinho

Foram convocados 17 servidores das Coordenado-
rias Regionais de Belo Horizonte, Curvelo, Bom Des-
pacho e Juiz de Fora para atuar em mais de 200 locais 
em busca de abrigos de morcegos e propriedades na 
região do Vale do Rio Paraopeba, região metropolita-
na de Minas Gerais. O trabalho teve início em abril 
e terminou em junho de 2019 e foi coordenado por 
Jomar Otávio Zatti Pereira, da Gerência de Defesa 
Sanitária Animal do IMA.

Os recursos financeiros para execução do trabalho 
foram disponibilizados pela Vale, para compra de 
equipamento de proteção individual, GPS, pasta vam-
piricida, redes neblina e puçás, bem como para cus-
teio com disponibilização de combustível e diárias. 
Centenas de morcegos hematófagos foram tratados 
com pasta vampiricida e soltos após, para realização 
do controle da população desses morcegos que são 
potenciais transmissores de raiva aos herbívoros, que 
podem morrer se não forem vacinados previamente.

O desequilíbrio ecológico em consequência do 
rompimento da barragem no Córrego do Feijão e da 
bacia do Rio Paraopeba poderia ocasionar um surto 
de raiva, visto que morcegos hematófagos da região 
poderiam migrar para outras regiões em busca de ali-

Nilson, Robson e Jomar, captura de 8 morcegos hematófagos em uma caverna 
às margens do Rio Paraopeba, que servia de morada para um casal sem-teto.

Turma da 2ª etapa em abril/maio após reunião de planejamento de trabalho.
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mento. Essa migração para procura de outros abrigos 
e forrageamento poderia dispersar o vírus da raiva en-
tre populações de morcegos hematófagos de diferen-
tes regiões no entorno da região afetada, para isso foi 
planejada a atividade preventiva de controle desses 
morcegos. Todos os locais como construções aban-
donadas, bueiros sob a ferrovia e rodovias, cavernas, 
foram vistoriados e cadastrados quanto à presença de 
morcegos hematófagos ou com potencial para abrigar 
esses morcegos. Todos os abrigos e localidades foram 
georreferenciados e lançados em mapas para melhor 
visualização da área trabalhada. Várias locais como 
as empresas de mineração e o museu de Inhotim fo-
ram vistoriados para cadastro de abrigos e controle da 
população dos morcegos vampiros.

Paulo, Rodrigo e Luciano, após vistoria de 
uma Igreja próxima à linha férrea.

Armação de rede neblina de espera para captura noturna 
de morcegos hematófagos em curral.

Luciano, André e Rodrigo, preparando para descida com equipamento 
de rapel e vistoria de caverna às margens do Rio Paraopeba

Luciano, Paulo e Nilson, na localidade de Córrego do Feijão, 
próximo ao local da tragédia.

Vistoria na Zona quente, região do 
Córrego do Feijão, local da tragédia.

Paulo, Rodrigo e Heliomar.
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DEtERMINAÇÃO DE MERCÚRIO EM 
CAMARÃO ADQUIRIDO NO MERCADO 
VAREJIStA DE BELO HORIZONtE,
MINAS GERAIS Bárbara Silveira Costa

Médica Veterinária, MSc em Ciência 
Animal, Consultora Técnica ELLAGRO

Este trabalho teve como objetivo determinar, 
por espectrometria de absorção atômica de combustão 
após amalgamação em ouro, os teores de Hg em ca-
marão comercializado no mercado consumidor de Belo 
Horizonte, MG, Brasil.

MAtERIAL
E MÉtODOS

Para este experimento amostras de camarão fo-
ram adquiridas no mercado de Belo Horizonte-MG. 
Essas amostras foram analisadas em laboratório cre-
denciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).

Para a análise do teor de mercúrio total, as amos-
tras de camarão foram descascadas e limpas (retirada 
do cefalotórax). Todas as amostras de camarão foram 
trituradas, homogeneizadas e guardadas, individual-
mente, em sacos de plástico tipo ziplock.  Foram ana-
lisadas 84 amostras, sendo 42 amostras de camarão 
cinza e 42 amostras de camarão sete-barbas. Para cada 
amostra foram pesadas, em barcas de níquel, cerca de 
100 mg de massa úmida à temperatura ambiente.

O mercúrio total nas amostras de camarão foi 
analisado de acordo com o método 7473 da Envi-
ronmental Protection Agency (Mercury..., 2007), 
onde utiliza a espectrometria de absorção atômica de 
combustão após amalgamação em ouro, medida pelo 
DMA-80, para as mensurações. 

Os teores de mercúrio total foram registrados em 
mg/kg em base úmida.

INtRODUÇÃO
O mercúrio (Hg) é um metal pesado tóxico e está 

associado à contaminação ambiental, principalmente 
do meio aquático e dos seres vivos. O Hg encontrado 
no meio ambiente, nos tecidos e nos alimentos, pode 
ser proveniente de fontes naturais como a atividade 
vulcânica e a desgaseificação da crosta terrestre; e tam-
bém de fontes antropogênicas, dentre elas, a queima de 
combustíveis fósseis, atividades na agricultura, ativi-
dades industriais e mineração (Libes, 2009).

No pescado, o Hg e seus compostos são con-
siderados os contaminantes de maior interesse por 
causarem efeitos adversos à saúde humana. Pesquisas 
revelam que os peixes e outros frutos do mar, prova-
velmente, contribuem para a introdução do Hg na dieta 
humana (Santos et al., 2014). 

Peixes e frutos do mar tem representação signi-
ficativa no consumo mundial de proteína, sendo que 
nas últimas décadas, o consumo mundial per capita de 
pescado praticamente duplicou, subindo de 9,90 kg/
ano, em 1960 para 19,70 kg/ano, registrado em 2014 
(State..., 2016). 

São várias as qualidades que constroem a boa 
reputação da carne de pescado como o alto nível pro-
teico, a fácil digestibilidade, o baixo teor de gordura 
e, ainda, a presença benéfica dos ácidos graxos poliin-
saturados ômega-3, 6 e 9 (Gonçalves, 2011). Apesar 
das inúmeras qualidades, o pescado é suscetível às 
contaminações, sejam microbiológicas, devido à ele-
vada atividade de água, ao teor de gorduras facilmente 
oxidáveis, ao pH próximo da neutralidade (6,6-6,8) e 
ao processamento inadequado; ou químicas, devido à 
má qualidade das águas de cultivo e da alimentação do 
pescado. Essas contaminações podem causar doenças 
no homem, provocando um grande impacto na saúde 
e na economia de muitos países (Huss et al., 2004). 

Equipamento DMA – Direct Mercury Analyser
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Mecaismos de ação do DMA

Centrífuga – Trituração e Homogeinização

Número de amostras = 84; 1Valores médios ± desvio padrão; Médias 
seguidas de letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Amostras de camarão cinza

RESULtADOS
E DISCUSSÃO

O perfil da contaminação por mercúrio em 
camarões pode ser observado na Tab. 1. 

Tabela 1. Concentração média ± desvio 
padrão e faixa (teores mínimos – máximos) de 
mercúrio em camarão adquirido no mercado 
varejista de Belo Horizonte, MG no período de 
junho a dezembro de 2017.

Os camarões tiveram teores de mercúrio que 
variaram de 0,01 mg/kg (teor mínimo geral) a 
0,07 mg/kg (teor máximo geral). Na compara-
ção entre as duas espécies de camarões, obser-
va-se maiores teores médios de mercúrio para 
o camarão cinza comparado ao sete-barbas, o 
que, possivelmente, seja explicado pelas dife-
renças na ecologia alimentar, níveis tróficos e 
fisiologia das espécies e ainda idade (Shah et 
al., 2009). Essa diferença também pode ser de-

vido ao maior peso corporal da variedade cama-
rão cinza, que apresentou pesos unitários entre 
15 e 20 g, enquanto que o camarão sete-barbas 
apresentou pesos unitários em torno de 5 g. Or-
ganismos maiores geralmente exibem maiores 
teores de contaminantes em seus corpos (Abdo-
lahpur et al., 2012). 

De acordo com os resultados obtidos, nenhum 
camarão apresentou teor de mercúrio acima do 
limite estabelecido pela legislação – de 0,5 mg/
kg para crustáceos, moluscos cefalópodes e 
bivalves (Brasil, 2013), embora haja diferença 
estatística entre as duas espécies estudadas. 
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CONCLUSÕES
Os teores de mercúrio em camarões apre-

sentaram variações, porém nenhuma amostra 
apresentou teor acima do limite permitido pela 
legislação brasileira. Apesar de apresentarem 
baixos teores de mercúrio, a análise desse pes-
cado comercializado no município estudado 
pode apresentar potencial risco à população re-
lativo à intoxicação por mercúrio dependendo 
da taxa de consumo.

Houve diferença entre os teores de mercúrio 
nas espécies de camarão Litopenaeus vannamei 
e Xiphopenaeus kroyeri devido aos vários os 
fatores que influenciam no cultivo das espécies 
além da diferença biológica entre elas. 

Amostras de camarão sete barbas

Além de produzir suínos de ótima quali-
dade, através de genética, instalações, 
manejo, água de boa qualidade, ambiên-
cia e uma nutrição personalizada, a 
Granja Bocâina ainda transforma os pro-
blemas da Suinocultura em fonrte de 
renda utilizando os efluentes da suinocu

tura para produção de energia elétrica, 
zerando a conta e gerando crédito com a 
CEMIG, usando os efluentes tratados para 
fertirrigação de pastagens.

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO-MG

GRANJA
BOCÂINA
Proprietário/Suinocultor Kleber Cheloni
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INSpEÇÃO É
FISCALIZAÇÃO

Antonio Andrade 
Médico Veterinário, diretor de política 
profissional do Sindicato Nacional dos 

Auditores Fiscais Federais Agropecuários 
(ANFFA Sindical)

O aumento da produção agropecuária 
brasileira nos últimos 20 anos, bem como as 
projeções de crescimento, não deixam dúvida 
quanto à necessidade de revisar o modelo de 
defesa agropecuária atual, frente aos desafios.  
Certamente a revisão passa pela redefinição do 
papel das instituições públicas e privadas. Po-
rém, “revisar” significa planejar, ter critérios. 
Algo muito distinto do que vemos hoje.

Diante da inexorável necessidade de re-
visar o modelo de defesa agropecuária, não 
falta quem cresça os olhos e tente transformar 
a inspeção oficial de produtos de origem ani-
mal em um negócio lucrativo.

Parte insiste em diferenciar INSPEÇÃO 
de FISCALIZAÇÃO, considerando que aque-
la pode ser exercida lucrativamente por parti-
culares e esta, por implicar em poder de polí-
cia, somente na esfera oficial. 

Porém, como veremos a seguir, não é 
a primeira inerente ao “poder de polícia” e a 
segunda estranha a tal múnus privativo. Cons-
tituem atividades típicas de Estado, de exclusi-
vo controle exercício de integrantes das carrei-
ras a elas vinculadas.

A Constituição estabelece que “o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscali-
zação” (art. 174). A Lei nº 7.889, de 23 de no-
vembro de 1989, que “dispõe sobre inspeção 
sanitária e industrial dos produtos de origem 
animal, e dá outras providências”, trata, em 
seu art. 1º, da inspeção sanitária:

“Art. 1º A prévia inspeção sanitária e 
industrial dos produtos de origem animal, de 
que trata a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, é da competência da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, nos 
termos do art. 23, inciso II, da Constituição.”
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1. PROCESSO Nº TST-RR-745100-61.2009.5.12.0001
2. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 136.

A Lei Federal nº 8.171/91, que dispõe sobre 
a política agrícola, de igual forma não autoriza a 
transferência da atividade de inspeção para o 
setor privado:

Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecu-
ária assegurar:

...
III – inspeção e classificação de produtos 

de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e 
resíduos de valor econômico;

IV – inspeção e classificação de produtos de 
origem animal, seus derivados, subprodutos e re-
síduos de valor econômico;

V – fiscalização dos insumos e dos serviços 
usados nas atividades agropecuárias. (grifos adi-
tados)

A indistinção entre inspeção e fiscalização é 
entendimento que tem amparo na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal (STF), como ilustra 
o julgamento plenário da Ação Direta de Incons-
titucionalidade n. 3.338-7/DF, ocorrido em 31 de 
agosto de 2005 (DJe 5.9.2007). Na discussão da 
matéria, sustentou o Ministro Marco Aurélio:

“Já disse que não passa pela minha cabeça 
a União, considerada a Receita Federal, vir a de-
legar inspeções para a lavratura de laudos – é um 
argumento, talvez ad terrorem – para servirem de 
base à imposição de multas. A mesma coisa afirmo 
quanto ao âmbito da prestação dos serviços, ao 
direito do trabalho, aos inspetores, aos fiscais do 
trabalho. Aqui, se placitarmos a lei como ela se 
encontra, a atividade de polícia vai estar simples-
mente respaldada – o elemento essencial é sempre 
o laudo – em peça elaborada por particulares, por 
terceiros.

Por isso, penso que a atividade, no seu todo 
– levantamento e autuação – é precípua do Estado 
e ela tem que ser desenvolvida pelo próprio Esta-
do, e não considerado o famigerado instituto da 
terceirização. O Estado precisa atuar inspecio-
nando nos diversos campos, mas na via direta, 
como decorre do sistema adotado pelo Constituin-
te de 1988.

Não tenho essa inspeção – como não tenho 
outras inspeções indispensáveis ao poder de polí-
cia – como passível de delegação. (grifo aditados)

Em Ação Civil Pública, a Companhia In-
tegrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina - CIDASC alegou que a administração 
pública não detém o monopólio da inspeção e 
fiscalização dos produtos de origem animal. 
Asseverou existir lei específica autorizando a 
celebração de convênio para inspeção sanitária. 
Aduziu que só é atribuição específica do Poder 
Público a fiscalização, mas não a inspeção, que 
pode ser realizada por entidades da iniciativa 

privada. Argumenta pela existência de diferença 
técnica e jurídica quanto aos termos fiscalização 
e inspeção. Sobre a ação, concluiu a 2ª Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho :

3.2. O quadro normativo em torno da maté-
ria, Leis 1.283/50, 7.889/89 e 8.171/91, que dis-
põem, respectivamente, sobre os serviços de inspe-
ção prévia de fiscalização sanitária dos produtos 
de origem animal e sobre a política agrícola, não 
deixa dúvida que tanto a atividade de inspeção 
quanto a de fiscalização são deveres permanen-
tes do Poder Público, não existindo autorização 
legislativa para que essas atividades sejam desen-
volvidas pela inciativa privada.

3.3. Consoante jurisprudência desta Corte, 
notadamente aquela consubstanciada na Súmula 
331 do TST, não se admite que a administração 
pública, seja ela direta ou indireta, transfira a 
execução de sua atividade-fim para particulares, 
por configurar terceirização ilícita, ofendendo ao 
Princípio constitucional da Moralidade Adminis-
trativa. (grifos aditados)

A mais autorizada doutrina jurídica adminis-
trativista, por sua vez, referenda inequivocamente 
o entendimento acima consignado:

A coercibilidade, isto é, a imposição coativa 
das medidas adotadas pela Administração, consti-
tui também atributo do poder de polícia. Realmen-
te, todo ato de polícia é imperativo (obrigatório 
para seu destinatário), admitindo até o emprego 
da força pública para seu cumprimento, quando 
resistido pelo administrado. Não há ato de polí-
cia facultativo para o particular, pois todos eles 
admitem a coerção estatal para torná-los efetivos, 
e essa coerção também independe de autorização 
judicial. É a própria Administração que deter-
mina e faz executar as medidas de força que se 
tornarem necessárias para a execução do ato ou 
aplicação da penalidade administrativa resultan-
te do poder de polícia.   (grifos aditados)

Segundo o autorizado magistério de Celso 
Antônio Bandeira de Mello:

 “A atividade conhecida entre nós como 
“Policia Administrativa” – hoje estudada, pre-
ferentemente sob a designação de “Limitações 
Administrativas à liberdade e à propriedade” - 
corresponde à ação administrativa de efetuar os 
condicionamentos legalmente previstos ao exercí-
cio da liberdade e da propriedade das pessoas, a 
fim de compatibilizá-lo com o bem estar social. 

Compreende-se, então, no bojo de tal ativi-
dade, a prática de atos preventivos (como autori-
zações, licenças), fiscalizadores (como inspeções, 
vistorias, exames) e repressivos (multas, embar-
gos, interdição de atividade, apreensões).”  (gri-
fos aditados).
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Entendimento no mesmo sentido acha-se 
expresso no Despacho nº 00300/2015/CONJUR-
-MAPA, exarado pela Consultoria Jurídica do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
em 18 de agosto de 2015:

Efetivamente, a distinção proposta na mi-
nuta entre inspeção e fiscalização não encontra 
consonância com a legislação federal. Como 
bem salientado, basta tomar como exemplo o dis-
posto na Lei nº 1.283 de 18 de dezembro de 1950.

Tal diploma textualmente “da inspeção sa-
nitária industrial e sanitária de produtos de ori-
gem animal”. Já seu art. 2º estabelece o seguinte: 
“são sujeitos à fiscalização prevista nesta lei”. Já 
seu art. 4º assinala que: “são competentes para 
realizar a fiscalização de que trata esta Lei: a) o 
Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos 
mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 
3º, que façam comércio interestadual ou interna-
cional”. Do disposto no art. 8º consta: “incube 
privativamente ao órgão competente do Minis-
tério da Agricultura a inspeção sanitária dos 
produtos e subprodutos e matérias primas de ori-
gem animal nos portos marítimos e fluviais e nos 
postos de fronteiras, sempre que se destinarem ao 
comércio internacional ou interestadual.

Claramente tais disposições legais refogem 
às definições propostas na minuta enviada, per-
mitindo, inclusive, cogitar de certa sobreposição 
conceitual entre as expressões “inspeção” e “fis-
calização”.

Ademais, o disposto nos preceitos regula-
mentares aludidos na nota apresentada exigem 
necessariamente contratação de pessoal median-
te concurso público para exercer atividade no 
âmbito do SUASA. (grifos aditados)

A definição de “inspeção” em contraposi-
ção a “fiscalização”, particularmente quanto à 
inspeção sanitária de produtos de origem animal, 
consiste em artificialismo que ignora a própria es-
sência da atividade.

De fato, inspeção e fiscalização são sinô-
nimos ou termos que se aplicam de forma alter-
nada, com o mesmo significado, como expressão 
do controle exercício pelo Poder Público com o 
fim de assegurar a ordem pública e a proteção da 
saúde pública.

Dessa forma, resulta sofismática interpre-
tação que busca estabelecer, para os fins de 
descaracterizar sua natureza, diferenciação 
entre “inspeção” e “fiscalização”, admitindo 
que apenas essa última é privativa de agentes 
públicos, enquanto a primeira não envolveria o 
exercício do poder de polícia e, assim, poderia ser 
exercida por agentes privados, mediante simples 
“credenciamento”, sob pretexto de não envolve-
rem “poder de império” ou “coercibilidade”.

Inspeção e fiscalização agropecuária inte-
gram, indissociavelmente, o exercício do poder 
de polícia, visando proteger a segurança alimen-
tar da população, sendo, portanto, indelegáveis a 
particulares.

Está claro que o agente público que fiscali-
za, também audita, também inspeciona, ou seja, 
exerce poder de polícia, que, ante seu inerente 
atributo de coercibilidade, só pode ser exercido 
pelo Poder Público, por intermédio de agente es-
tatal investido na respectiva função, nos termos 
da Constituição Federal. Dessa forma, tal entendi-
mento oportunista abre espaço, por via transversa, 
para a burla de dispositivos constitucionais. 

Diante de seguidas derrotas jurisprudenciais 
e de farto convencimento doutrinário, as forças 
que buscam fazer da defesa agropecuária um ren-
tável negócio agora tentam lobby no sentido de 
alterar a legislação.  Mais precisamente o Decreto 
nº 5741/2006, que organiza o Suasa. Porém, con-
tinuarão esbarrando no instituto jurídico do poder 
de polícia administrativa. 

O importante em tudo isso é que não se dig-
nificam a perguntar o que pensa o principal inte-
ressado, quem, no final das contas, paga por tudo: 
o cidadão consumidor. Talvez porque suspeitem 
da resposta que receberão.

3. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e poder de polícia: 
concessão e delegação. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de 
Atualização Jurídica, v. I, nº. 5, agosto, 2001. Disponível em: <http://www.

direitopublico.com.br>. Acesso em: 05.02.2018
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Equipes de captura
de morcegos hematófagos
do IMA realizam força tarefa
em Brumadinho-MG

Entre os meses de Abril, Maio, Junho e Julho 
foram realizadas quatro etapas da força tarefa com 
equipes do IMA de todo Estado, visando o controle 
populacional de morcegos hematófagos da espécie 
Desmodus Rotundos na região em virtude do rom-
pimento da barragem Córrego do Feijão em Bruma-
dinho MG.

A Força tarefa é uma parceria entre IMA – 
VALE e encontra-se em fase final de sua última eta-
pa, sendo considerada pelos servidores envolvidos 
como um sucesso no controle populacional de mor-
cegos hematófagos que potencialmente transmitem 
o vírus da Raiva.

Os trabalhos foram coordenados pelo servi-
dor: JOMAR ZATTI – Gerência de Defesa Ani-
mal –contando com equipes de servidores das co-
ordenadorias Regionais de Curvelo (ROBSON B. 
COELHO), BELO HORIZONTE (Gustavo Maia, 
Estanislau França, Luiz Reis e Nilson Oscar) BOM 
DESPACHO (Adauto Menezes, Lucas Jardim, 
Thiago Eugênio e José Antônio) JUIZ DE FORA 
(Luciano Puga, Paulo Sergio, Heliomar Marcelino 
e Rodrigo Paiva) PATROCÍNIO (André Luiz, Adel-
cio Garcia e Antonio Alves) e participação da Bió-
loga Aline Reis – Arcades  Brasil

Foram vistoriados abrigos de morcegos hema-
tófagos já cadastrados na região, visita e vistoria em 
536 propriedades com produção agropecuária em 

um raio de 3 a 8 km do local onde a lama atingiu 
com o rompimento da barragem, vistorias em casas 
abandonadas, cavernas, bueiros sob estradas vici-
nais, e todos os bueiros e passagem de água da li-
nha férrea MRS totalizando mais de 53 Km de linha 
percorridos com o objetivo de localizar novos abri-
gos e realizar a captura dos Morcegos hematófagos 
encontrados, sendo realizada a captura de aproxi-
madamente 510 morcegos hematófagos.Foram en-
viados 19 morcegos ao LSA (Laboratório de Saúde 
Animal) para análise de presença do vírus da Raiva, 
os quais deram negativos para raiva, foi realizada 
ainda coleta de material encefálico de Ave suspeita 
de morte por Raiva.

Cumprindo assim, todas as atividades plane-
jadas anteriormente em um projeto elaborado pela 
Coordenadora do Programa de controle da Raiva 
dos Herbívoros – GPCRH/GDA – Drª Daniela Cris-
tina B. Silva contando com o apoio total da Gerên-
cia de Defesa Sanitária Animal – GDA – Guilherme 
Costa Negro Dias e Bruno Rocha de Melo   Diretor 
Técnico. 

A realização desta força tarefa contou ainda 
com o apoio logístico e financeiro da VALE- SA 
através de seus gerentes Vitor Cabral e Eduardo Sol-
to, possibilitando a aquisição de material de captura 
e material de proteção individual para os servidores 
envolvidos e suas coordenadorias regionais
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Anexo Fotos da força tarefa.
Na 1ª Etapa os trabalhos de controle da popu-

lação dos MH da espécie Desmodus rotundus ini-
ciaram no período de 15 a 17/04/19.

No dia 15/04 foi realizado um sobrevoo na 
área atingida pelo rompimento da barragem mina 
córrego do feijão.  Ovoo nos auxiliou na divisão 
dos quadrantes a serem vistoriados pelas equipes de 
controle dos morcegos hematófagos.

Participaram do sobrevoo os servidores:
•  JOMAR ZATTI – SEDE
•  ROBSON COELHO – CR CV
•  NILSON OSCAR – ESEC BETIM
•  ALINE REIS – BIÓLOGA  ARCADES  BRASIL
•  LUCIANO PUGA, PAULO SERGIO  CR JF
•  LUIZ CARLOS, ESTANISLAU SOUZA CR BH

Após o voo iniciamos os trabalhos de controle 
e vistoria de abrigos de MH. 

Vistoriamos duas cavidades (funil I e funil II) 
com captura de 8 machos escrotados no interior da 
cav. funil II, untamos 7 indivíduos com pasta vam-
piricida e 1 morcego enviado ao LSA para pesquisa 
do vírus rábico.

Na cav. funil I habitavam um casal no interior 
da caverna, a mulher relatou que fora mordida por 
morcego. 

Os técnicos notificaram a secretaria de saúde 
de Brumadinho que dois moradores da caverna pre-
cisavam de atendimento médico e tratamento pós 
exposição para raiva. 

Na sequência dos trabalhos foram vistoriados 
mais duas cav. funil I e IV spMH.  Outros 3 bueiros 
um deles com captura de dois machos. Controle em 
outra cav. com 7 machos escotrados, tratados 6 e 1 
para o LSA. Há necessidade de encontrar a mater-
nidade.

Notificamos ao abrigo fauna presença de 3 
carcaças bov  no C. Feij. inspeção de 114bov, 36 
equi espoliação antiga

Foto 1: Sobrevôo de reconhecimento da área a ser trabalhada
Foto 2: Captura de morcegos machos – Caverna Feixo do Funil 1 e 2

Foto 3: Captura de morcegos machos
Caverna Feixo do Funil I e II 

Foto 3: Notificamos ao abrigo fauna
presença de 3 carcaças bov
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Na 2ª Etapa Vistoria em bueiro sob a ferrovia 
da MRS, captura de 8 morcegos hematófagos Machos 
Alfa colônia de Machos.Captura noturna com utiliza-
ção de 10 redes neblina, capturado 1 macho alfa. Ga-
linheiro curral e chiqueiro ( choveu muito na noite).
Vistoria em 58 animais recente chegados no Abrigo 
Fauna. Coleta de cérebro de Galus galus, para pesqui-
sa do Vírus Rábico LSA.Treinamento de segurança 
em trabalho para acessar a Ferrovia da MRS.

Na 4ª Etapa foram localizados 04 abrigos ma-
ternidade, sendo realizada a captura e tratamento com 
pomada vampiricida de 91 morcegos da espécie Des-
modus rotundos destes a grande maioria eram fême-
as prenhes, fêmeas paridas, fêmeas adultas e machos 
alfa.

Os abrigos em que foram encontrados as co-
lônias estão localizados no trecho da linha férrea da 
MRS (3 abrigos) e outro no instituo INHOTIM (hotel 
abandonado) todos localizados no buffer de 08 km, 
próximos aos abrigos de machos encontrados nas eta-
pas anteriores (1 a 3 Km de distância).

Foram realizadas 02 capturas noturnas com uso 
de rede neblina sendo 1 em curral e 1 em bueiro.

Segurança no trabalho no trecho da ferrovia 
MRSBrumadinho / Aranha.

No dia 02/05 agendamos com o gerente geral de 
segurança e meio ambiente – Sr. Fábio Morelli Vieira 
um treinamento em segurança do trabalho na ferrovia.

A equipe de segurança da estação ferroviária de 
brumadinho composta pelos técnicos, Srs. José Man-
sueto, Adson Paulo, Tomas Torres e João Mendes nos 
orientaram sobre os procedimentos de segurança para 
acessarmos a ferrovia. 

Solicitamos a MRSLogística S/A os cadastros 
dos bueiros sob a malha da ferrovia para nos auxiliar 
na localização e vistorias dos abrigos.

Foto 3: Captura noturna em curral – Córrego do Feijão.
Foto 4: Captura de 50 morcegos hematófagos – Linha férrea MRS

Foto 5: Captura 15 morcegos vampiros – hotel abandonado

Foto 6: Captura de 26 morcegos vampiros – Linha férrea MRS
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As equipes vistoriaram 6 km da malha da fer-
rovia, capturamos 6 Desmodus de uma colônia de 
machos.

As vistorias da 3ª Foram agendadas para o perí-
odo de 03 a 19/06/2019. 

Os trabalhos de controle dos morcegos hemató-
fagos e vistorias de abrigos, serão realizados no trecho 
da ferrovia sentido Distrito de Aranha, na margem do 
rio Paraopeba e no buffer de 3 a 8Km.

Conclusão:
Encontramos maior concentração de morcegos 

nos abrigos artificiais sob a linha Férrea da MRS e  
abrigos na Margem do Paraopeba.  

Vistoriados e controlados foram colônias de Ma-
chos Alfas, indicativo que há necessidade de encontrar 
o abrigo maternidade para concluirmos o trabalho. 

Diante do exposto encerra os 30 dias dos traba-
lhos de capturas  proposto no projeto.

Foto 7: Área trabalhada em um raio de 8 km de onde a lama atingiu, com todos os pontos Trabalhados

Mapa com todos os pontos georreferenciados até o final da 3ª etapa

mais uma fábrica,
uma nova identidade
A mesma qualidade e os
mesmos princípios. 

vem aí mais uma unidade industrial.
Rodovia mgc 462 - zona rural - patrocínio/mg - CEP 38748-899

Matriz: avenida faria pereira, 4152 - distrito industrial - patrocínio/mg

(34)3839-5000

logo padrão



pREVENÇÃO DA

pEStE SUÍNA
CLÁSSICA E AFRICANA
EM MINAS GERAIS
Júnia Patrícia Mafra Gonçalves
Fiscal Agropecuário/Médica Veterinária
Coordenadora de Sanidade Suídea do IMA
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O Brasil é o quarto maior produtor de suínos do 
mundo. A suinocultura mundial está enfrentado uma 
ameaça de pandemia de Peste Suina Africana -PSA e 
no Brasil os focos de Peste Suína Clássica - PSC rea-
pareceram no nordeste. Minas faz parte da Zona Livre 
de PSC desde 2001 e é importante que mantenha o 
status de livre, pois Minas Gerais é o estado brasilei-
ro maior consumidor de carne suína e o quarto maior 
produtor de suínos no cenário nacional brasileiro.

APSA e PSC são síndromes hemorrágicas de 
notificação obrigatória conforme a Instrução normati-
va 50 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abaste-
cimento – MAPA. A PSA é uma doença muito conta-
giosa que acomete os suídeos (suínos e javalis). Não 
há tratamento para a PSA que é causada por um DNA 
vírus e vacinas ainda estão sendo testadas contra a 
doença. Também para a PSC, que é causada por um 
RNA vírus, não há tratamento. A vacinação contra a 
PSC é proibida no Brasil e somente pode ser efetuada 
apenas com a autorização prévia do MAPA

O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA é 
o órgão executor da defesa sanitária animal em Mi-
nas Gerais. Desde 2009, o IMA vem implantando o 
sistema de Vigilância da PSC, conforme a Norma 
Interna 05 do MAPA. Anualmente, em todas as Co-
ordenadorias Regionais é realizada a atualização ca-
dastral de granjas comerciais e criatórios de suínos, o 
monitoramento de reprodutores em Granjas de Ciclo 
Completo e Unidades Produtoras de Leitões e de um 
reprodutor por carga que é descartado no abate sob 
inspeção oficial. Já foram realizados três inquéritos 
soro-epidemiológicos em criatórios de subsistência. 
Nas Coordenadorias onde há a certificação de Granjas 
de Reprodutores de Suínos Certificados - GRSC ela é 
realizada semestralmente pelos Fiscais Agropecuários 
Médicos Veterinários. Minas possui 30 GRSC livres 
de PSC, Doença de Aujeszky, Brucelose, Tuberculo-
se, Sarna e livre ou controladas para Leptospirose.

Para que o trânsito de suínos vivos seja realiza-
do é obrigatório a emissão da Guia de trânsito Ani-
mal – GTA para qualquer finalidade (abate, engorda, 
reprodução, etc) e destino (estadual ou interestadual). 
A GTA  de suínos pode ser emitida pelos servidores 
dos ESEC do IMA que tenham conhecimento da le-
gislação sanitária do Programa de Sanidade Suídea ou 
pelos Médicos Veterinários habilitados para a emis-
são de GTA de suínos. Assim, a GTA possibilita os 
rastreamento dos suínos e permite a investigação de 
possíveis vínculos epidemiológicos de origem ou des-
tino podem ser identificados quando da ocorrência de 
um evento sanitário.

A ingestão de restos de alimentos de origem 
animal pelos suínos é um risco para a introdução e 

disseminação da PSA, PSC e Febre Aftosa. A ori-
gem dos foscos de PSA no leste Europeu e Asia foi 
também atribuída a ingestão de restos alimentares. 
Assim, os fiscais do IMA tem realizado diversas ati-
vidades para a prevenção da PSA em lixões ou aterros 
mineiros.  Inicialmente, no mês de outubro de 2018  
foi executada a Força Tarefa Lixão Aterro PSA com 
objetivo de identificar a presença de suínos em lixões 
ou aterros. Em quatro municípios foi verificada a pre-
sença de suínos e foram imediatamente retirados. Em 
2019, a atividade de vigilância em lixões foi incluída 
no planejamento da Gerência de Defesa Sanitária pela 
Coordenação de Sanidade Suídea. A meta do primei-
ro semestre foi cumprida pelos fiscais dos Escritórios 
Seccionais e nenhum dos lixões aterros amostrados 
possuíam suínos sendo criados.

Os suídeos asselvajados de vida livre, os javalis, 
podem ser uma ameaça sanitária a criação de suínos. 
Os javalis quando portadores de doenças infecciosas, 
dentre elas a Peste Suína Clássica e Africana, repre-
sentam um risco sanitário aos criatórios e granjas de 
suínos e ainda podem transmitir zoonoses.

Diante do cenário da PSC e PSA é fundamental 
reforçar as medidas de prevenção e disseminação de 
doenças entre os suínos. Fazer com que a informação 
oficial chegue até os estudantes, profissionais, criado-
res de suínos de subsistência e produtores de granjas 
comerciais sobre é muito importante.

Melhorar a biossegurança das explorações de 
suínos é uma medida rápida contra a introdução de 
doenças. Como por exemplo, controlar a entrada de 
pessoas e veículos nos estabelecimentos de suínos. É 
necessário o controle rígido dos funcionários e médi-
cos veterinários bem como a proibição da entrada de 
visitantes; limpeza e higienização de veículos.

A comunicação de quaisquer suspeitas de PSC 
e PSA aos ESECs do IMA é importante para a reação 
rápida do Serviço Veterinário Estadual que permite a 
contenção imediata da infecção e disseminação das 
doenças de notificação obrigatória de suínos.

reFerÊNCIA:
Instrução Normativa MAPA 19 de 2002. Dispõe sobre 
as GRSCs
Norma Interna MAPA 05 de 2009. Dispõe sobre o 
Sistema de Vigilância da Peste Suína clássica na Zona 
Livre.
Instrução Normativa MAPA 06 de 2004 . Dispõe so-
bre a proibição do fornecimento de restos de alimen-
tos de produto de origem animal aos suínos
Instrução Normativa 50 do MAPA. Dispõe sobre as 
doenças de notificação obrigatória

41



A Fazenda Canguava é a 
maior do extremo-sul de Minas na 
reprodução e venda de zebuínos 
Nelore Mocho! Prezando sempre 
pela pecuária sustentável, a criação 
de animais rústicos e eficientes, atu-
amos com foco na melhora de um 
rrebanho funcional.

Temos exímios exemplares de 
Reprodutores e Matrizes, criados a 
pasto, com predominância da 
Brachiaria, onde a aptidão econô-
mica (ganho de peso, conforma-
ção, terminação da carcaça, tem-
peramento, tolerância a parasitas, 
etc.) é de suma importância.

Como resultado do melhora-
mento genético nossas matrizes 
possuem menor intervalo entre 
partos, otimizando o rendimento 
do rebanho, gerando maiores 
lucros. Nosso maior objetivo é levar 
o melhoramento genético ao 
ppequeno produtor, possibilitando 
que ele tenha um rebanho de alta 
qualidade e retorno do investimen-
to em curto prazo.

Desde 2017 temos participado 
da Expogenética com Touro

classificados no PNAT: em 2017 – 
Fidelino da Canguava / 2018 – 
Grande da Canguava.

HHá quase 20 anos no ramo da 
pecuária e há 10 trabalhando com 
Nelore Mocho, Tadeu é o respon-
sável pelo sucesso da Fazenda 
Canguava. Com conhecimentos 
avançados e atualização constante 
ele aplica toda a sua experiência 
ppara desenvolver as melhores 
linhagens de Nelore Mocho.

iABCZ TOP
21,10   1%

16º Semana do pescado

A Semana do Pescado é um evento de abran-
gência nacional, que ocorre no mês de setembro, 
desde 2004. Tem como objetivo integrar e fomentar 
o consumo de pescado no Brasil por meio de um con-
junto de ações e esforços da cadeia produtiva de pei-
xes e frutos do mar no Brasil, tais como: campanhas 
promocionais no varejo e food service, eventos com 
a cadeia produtiva, oficinas educacionais para crian-
ças, divulgação de materiais promocionais junto ao 
consumidor final, material promocional e educativo 
(receitas, melhores formas de preparo, como selecio-
nar seu peixe, etc.), circulação das ações na grande 
mídia, entre outras. 

Nesse ano de 2019, o evento será organizado 
pelo recém-criado Instituto ProPescado, uma entida-
de que reúne especialistas de todos os elos da cadeia 
produtiva do pescado para capacitar e fomentar os 
atores do segmento, o Instituto sem fins lucrativos, 
é um centro de pesquisas, treinamento e consultoria 
para empresas e entidades de diversos portes da aqui-
cultura, pesca, indústria, varejo e food service. O di-
retor do instituto, Roberto Imai, comenta que mais de 
2.000 estabelecimentos varejistas aderiram à Semana 
do Pescado, o que representa 60% de todo o fatura-
mento de varejo do país.

O apoio e patrocínio das atividades estão sendo 
fornecidos pelas principais entidades representativas 
do setor, como a ABIPESCA (Associação Brasileira 
das Indústrias de Pescados), ABRAPES (Associação 
Brasileira de Fomento ao Pescado) e Alaska Seafood 
Marketing Institute, além do apoio institucional de 
entidades como Associação Brasileira da Piscicultura 
(PeixeBR), Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura 
(Conepe), Sindicato dos Armadores e das Indústrias 
de Pesca de Itajaí e Região (Sindipi) e da Secretaria 
de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura 
(SAP/Mapa).

Visando a integração dos alunos participantes 
do Projeto Sanitaristas Mirins da Coordenadoria Re-
gional de Oliveira na 16º Semana do Pescado, foi rea-
lizada no dia 03/10/2019 uma palestra educativa com 
a missão de incentivar o consumo e a comercialização 
de pescado no Brasil, onde a produção cresceu 18% 
em 2018, alcançando 77 mil toneladas. A oferta de 
pescado per capita no Brasil (importações + produção 
nacional – exportações) chegou ao melhor patamar 
em oito anos: 9,04 kg/hab/ano, segundo estimativa 
do 5º Anuário Seafood Brasil para 2018. Atualmente 
o consumo global é de 20 kg/capita/ano, segundo a 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO/ONU).

Os alunos receberam orientações sobre quais 
seriam os produtos considerados pescados, sua impor-
tância nutricional, os benefícios para a saúde, e quais 
características devem ser observadas para aquisição 
de um produto de qualidade. Os peixes ornamentais 
também devem ser adquiridos de um revendedor con-
fiável, para garantir que não transmita nenhum tipo 
de doença.

Para ilustrar a importância e os benefícios desse 
produto tão nobre, nossa mascote Paulinha resolveu 
fazer uma pescaria!!! Ela se preparou e até pegou uma 
minhoca caipira para servir de isca, mas infelizmente 
o que encontrou não foi muito legal, ela achou lixo 
no rio e muito esgoto, aproveitamos a oportunidade 
para lembrar as crianças da importância em cuidar 
dos nossos rios e os animais que nele vivem. 

As crianças adoraram a visita da Paulinha e 
logo após foram distribuídos desenhos com o tema 
para eles colorirem e formarem um mural. A equipe 
da Escola Municipal Padre Geraldo Rodrigues Costa, 
situada em Itaguara-MG, foi muito receptiva e nos 
ajudou na realização do evento, que contou com as 
professoras orientadoras do Projeto, diretoras, e mais 
de 180 alunos! 

Fernanda Gomes Silveira 
Fiscal Assistente Agropecuário 
Representante Regional de Agroindústria 
Familiar e Educação Sanitária
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A Fazenda Canguava é a 
maior do extremo-sul de Minas na 
reprodução e venda de zebuínos 
Nelore Mocho! Prezando sempre 
pela pecuária sustentável, a criação 
de animais rústicos e eficientes, atu-
amos com foco na melhora de um 
rrebanho funcional.

Temos exímios exemplares de 
Reprodutores e Matrizes, criados a 
pasto, com predominância da 
Brachiaria, onde a aptidão econô-
mica (ganho de peso, conforma-
ção, terminação da carcaça, tem-
peramento, tolerância a parasitas, 
etc.) é de suma importância.

Como resultado do melhora-
mento genético nossas matrizes 
possuem menor intervalo entre 
partos, otimizando o rendimento 
do rebanho, gerando maiores 
lucros. Nosso maior objetivo é levar 
o melhoramento genético ao 
ppequeno produtor, possibilitando 
que ele tenha um rebanho de alta 
qualidade e retorno do investimen-
to em curto prazo.

Desde 2017 temos participado 
da Expogenética com Touro

classificados no PNAT: em 2017 – 
Fidelino da Canguava / 2018 – 
Grande da Canguava.

HHá quase 20 anos no ramo da 
pecuária e há 10 trabalhando com 
Nelore Mocho, Tadeu é o respon-
sável pelo sucesso da Fazenda 
Canguava. Com conhecimentos 
avançados e atualização constante 
ele aplica toda a sua experiência 
ppara desenvolver as melhores 
linhagens de Nelore Mocho.

iABCZ TOP
21,10   1%



Ações realizadas pelo
Serviço Veterinário Oficial 
em granjas de postura do
estado de Minas Gerais

para o controle de foco de
Laringotraqueite infecciosa

A LTI é uma doença viral aguda que aco-
mete principalmente os galináceos e é causada 
por um alfa herpesvírus, denominado herpesvírus 
dos galináceos (do inglês, Gallid herpes vírus-1-
-GaHV-1), membro da subfamília Alphaherpesvi-
rinae, gênero Iltovirus.

A transmissão ocorre principalmente pela 
eliminação do vírus em secreções nasal e oral de 
aves infectadas e que têm contato direto com aves 
susceptíveis. A principal porta de entrada para o 
VLTI é a mucosa respiratória.

 A transmissão do VLTI também foi atribuí-
da à transmissão indireta, como o fluxo de funcio-
nários, veterinários e vendedores de insumos que 
transitam entre granjas infectadas e granjas livres 
da infecção, além de equipamentos contamina-
dos, outros animais, roedores e aves de vida livre.                                                                                                     

Outra importante forma de transmissão é o 
esterco, no qual o VLTI se mantém estável por 
vários dias. Ao ser transportado, o esterco pode 
escorrer pelo caminhão, contaminando estradas e 
propriedades próximas às rodovias. Também há o 
risco de contaminação de áreas de plantação pró-
ximas às granjas susceptíveis quando o esterco é 
reaproveitado como adubo. 

Por se tratar de um herpesvírus, o VLTI tem 
como principal característica o estabelecimento 
de latência na traqueia e gânglios trigêmeos, fun-
damental para perpetuação do vírus na natureza.

O vírus em latência pode ser reativado es-
pontaneamente em condições de estresse da ave 
e ser transmitido de ave para ave. Transporte pro-
longado, oscilações térmicas, manejo inadequa-
do, múltiplas idades dentro de um mesmo galpão, 
prática de muda forçada e doenças intercorrentes 

são fatores que influenciam na queda da imunida-
de da ave e, consequentemente, na reativação do 
vírus da LTI. 

A ocorrência da LTI também está associa-
da à falha na biosseguridade das granjas, à alta 
densidade dos lotes de postura e à proximidade 
das granjas comerciais de criatórios de aves de 
subsistência.

O VLTI infecta primariamente o sistema 
respiratório superior e, por isso, é comum obser-
var laringite e traqueíte, associadas à produção 
de muco, edema e congestão do epitélio. Lesões 
inflamatórias também podem ser observadas na 
região dos seios infraorbitários e da conjuntiva.

Na forma severa da doença, a inflamação 
da traqueia pode ser visualizada após dois dias 
de infecção, seguida de degeneração, necrose e 
hemorragia.  O excesso de muco produzido no 
lúmen da traqueia, associado aos restos celulares 
e, em alguns casos, a coágulos de sangue, podem 
formar exsudato denso, geralmente chamado de 
“tampão” que obstrui as vias respiratórias e pro-
vocam a morte das aves. Este processo inflamató-
rio pode se estender aos brônquios e sacos aéreos 
agravando os sinais respiratórios. 

Nos primeiros dois dias após a infecção, há 
perda das células caliciformes e infiltração de cé-
lulas inflamatórias. Com a progressão da doença, 
as células do epitélio respiratório e da conjuntiva 
aumentam de volume, tornando-se edemaciadas. 
A hiperplasia e fusão de células epiteliais formam 
os sincícios, que são caracterizados por possuir 
múltiplos núcleos, em geral 15 a 20, podendo 
chegar a 100 núcleos. O acúmulo de partículas vi-
rais forma o corpúsculo de inclusão intranuclear 
(CI) e sua presença define o diagnóstico da LTI.

Izabella Gomes Hergot – Instituto Mineiro de Agropecuária
Fiscal Agropecuária- Médica Veterinária

Especialização em defesa sanitária animal
Mestre em Ciência animal
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O Código de Saúde de Animais terrestres 
estabelece que o diagnóstico laboratorial da LTI 
depende do isolamento do vírus, da demonstra-
ção de sua presença ou de seus antígenos,  à de-
tecção de anticorpos específicos e a detecção de 
células sinciciais e do CI pela histopatologia.

Para atender tais requisitos, os exames uti-
lizados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) 
para o diagnóstico da LTI são: sorologia, Reação 
em Cadeia da Polimerase (PCR) convencional 
ou quantitativo, cultura celular para o isolamento 
viral e imuno-histoquímica (IHQ). A histopato-
logia é a técnica responsável por diferenciar a 
infecção da real ocorrência da doença baseado 
nas lesões patognomônicas. A obtenção do vírus 
ou do DNA viral é importante para a caracteri-
zação viral.

As doenças que provocam sinais respira-
tórios são as principais causas de perdas econô-
micas na avicultura. Dessa forma, o diagnóstico 
preciso de qual doença está acometendo as aves 
é de fundamental importância para que medidas 
corretas de controle e prevenção sejam adotadas 
para diminuir estas perdas.

Entre as doenças que podemos considerar 
como importantes diagnósticos diferenciais para 
LTI estão: influenza aviária, doença de Newcas-
tle, bronquite infecciosa, bouba diftérica, coriza 
infecciosa, micoplasmose e pasteurelose.

A LTI não possui tratamento e, por isso, im-
plementar medidas eficazes de biosseguridade e 
um protocolo vacinal adequado são as principais 
formas de controle da doença (Dufour-Zavala, 
2008).Dois tipos de vacinas têm sido utilizadas 
no controle da LTI: vacina viva atenuada e vaci-
na recombinante vetorizada.

As vacinas vivas atenuadas começaram a 
ser utilizadas como ferramentas de controle da 
LTI na década de 60. Os vírus que compõem 
estas vacinas são atenuados após múltiplas pas-
sagens em ovos embrionados, do inglês chicken 
embryo origin (CEO), ou após múltiplas passa-
gens em cultura de tecido, do inglês tissue cultu-
re origin (TCO). 

O uso da vacina viva atenuada é conside-
rado um método satisfatório para o desenvolvi-
mento de resistência em aves susceptíveis à in-
fecção pelo VLTI e, por isso, a vacina tem sido 
usada tanto para a prevenção da doença, quanto 
para o controle de surtos.

 No entanto, as vacinas vivas atenuadas, em 
particular a CEO, podem facilmente reverter a 
virulência após múltiplas passagens de ave para 
ave e provocar novos surtos. A susceptibilidade 
a novos surtos está relacionada à falha na admi-
nistração da vacina, falha na cobertura vacinal e 
também às falhas na biosseguridade. 

O uso irrestrito da vacina viva, particular-
mente em áreas de intensa produção de frangos 
de corte dos Estados Unidos, associado à baixa 
cobertura vacinal, falhas na biosseguridade e 
efeitos concomitantes de outras doenças respi-
ratórias, favoreceram a reversão de virulência e 
o estabelecimento de latência em aves aparente-
mente saudáveis. Dessa forma, a vacina viva ate-
nuada é recomendada apenas para regiões onde a 
doença é enzoótica. 
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Em função dos surtos de LTI associados a 
cepas vacinais que persistiram no campo e recu-
peraram a virulência, uma nova geração de va-
cinas recombinantes foi desenvolvida utilizando 
como vetores o Avipoxvirus Fowlpox (FPV) e o 
Meleagrid herpesvirus 1 dos perus (HVT), dan-
do origem às vacinas FPV-LT e HVT-LT respec-
tivamente. Por não conterem vírus vivo e, conse-
quentemente, por serem incapazes de transmitir 
vírus de uma ave para outra, reverter virulência e 
estabelecer infecções latentes, as vacinas recom-
binantes são mais seguras.

A HVT-LT é aplicada no subcutâneo de 
aves de um dia de idade, ainda no incubatório. 
A vacina FPV-LT é aplicada na membrana da asa 
de aves de oito semanas de idade.

As vantagens proporcionadas pela vacina 
recombinante estariam na sua capacidade de 
criar proteção contra a manifestação de sinais 
clínicos e mortalidade, na redução de replicação 
viral na traqueia, além da prevenção contra febre 
e perda de peso.

Estudos têm sido realizados com o objetivo 
de desenvolver tanto as vacinas vivas atenuadas 
quanto as vacinas recombinantes. Contudo, um 
programa vacinal para o controle da LTI, inde-
pendente de qual tipo de vacina utilizar, apenas 
será eficiente se a cobertura vacinal for satisfa-
tória e as condições mínimas de biosseguridade 
forem respeitadas.

A LTI faz parte do grupo de doenças que 
requerem declaração oficial de sua ocorrência à 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
e pode servir de barreira para a exportação de 
produtos e subprodutos. No Brasil, a doença faz 
parte da lista de doenças que requerem notifica-
ção imediata de qualquer caso suspeito ao SVO.

Em Minas Gerais, a primeira notificação da 
doença ocorreu em novembro 2010, em região 
denominada Terras Altas da Mantiqueira.

O Escritório seccional de Itamonte, unida-
de veterinária local responsável pelas granjas de 
postura comercial localizadas nos municípios de 
Itamonte, Itanhandu, Pouso Alto e Passa Quatro, 
foi notificado de uma suspeita de LTI fundamen-
tada em sinais clínicos, lesões anatomopatológi-
cas e no aumento da mortalidade das aves.
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Como a LTI era classificada como exótica 
no estado de Minas Gerais, a notificação desta 
suspeita foi considerada uma emergência sanitá-
ria e todos os representantes do GAVEA (grupo 
de atenção especializado em avicultura) foi des-
locado para a região. Iniciou-se um processo de 
investigação epidemiológica. 

Após o conhecimento de todas as proprie-
dades envolvidas na suspeita da doença, foram 
adotadas medidas de controle, como interdição e 
vistoria das propriedades, coleta de material, fis-
calização em barreiras fixas e móveis do trânsito 
de aves, ovos e esterco. 

Simultaneamente às primeiras vistorias, foi 
realizada análise de todo o trânsito de entrada e 
saída de aves da região das Terras Altas da Man-
tiqueira no ano de 2010. A partir desta análise, 
verificou-se que três propriedades localizadas no 
município de Pedralva, distante 70 km de Ita-
monte, se destacavam como importante vínculo 
epidemiológico no surto, pois forneciam aves re-

criadas para a região do foco, demonstrando uma 
interdependência muito grande entre as granjas. 
Estas granjas foram interditadas para investiga-
ção. O vírus da laringotraqueite infecciosa tam-
bém foi diagnosticado nas granjas de recria de 
Pedralva. 

O diagnóstico final da ocorrência da LTI 
no sul de MG foi estabelecido considerando os 
achados clinicoepidemiológicos, as lesões iden-
tificadas nas necropsias, os resultados positivos 
nas técnicas de sorologia, PCR, isolamento viral 
e pela histopatologia. Considerando a proximi-
dade entre as granjas e a ausência de isolamento 
entre elas, a Nota Técnica DSA n ° 91, de 17 de 
dezembro de 2010, oficializou o resultado posi-
tivo da LTI e criou o Bolsão das Terras Altas da 
Mantiqueira por entender que se tratava de uma 
única unidade epidemiológica.

Desde então, o SVO do estado de MG tem 
realizado ações de controle da doença na região 
das Terras Altas da Mantiqueira.
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1. Controle sanitário
nas granjas de recria
localizadas em pedralva.

       
Por se tratarem de granjas de recria e terem o ciclo 

produtivo das aves mais curto, tornou-se viável o processo 
de erradicação da LTI nas três granjas localizadas em Pe-
dralva. Após a saída de todas as aves, de forma subsequen-
te, foi realizada limpeza, desinfecção e vazio sanitário das 
instalações.  

Após efetivo controle da doença, o município de Pe-
dralva foi retirado do Bolsão das Terras Altas da Mantiquei-
ra em 14/09/2016 por meio do Memorando nº 10/2016/
CIEP/DSA/SDA/GM/MAPA.

2. Investigação das 
granjas de vínculo com 
as de recria localizadas 
em pedralva.

Assim como nas demais granjas interditadas na re-
gião das Terras Altas da Mantiqueira, o trânsito de entrada e 
saída das aves provenientes das granjas de recria de Pedral-
va foi avaliado para investigar uma possível ocorrência de 
LTI em granjas de outras regiões do estado de MG. 

As granjas que receberam aves de Pedralva nos seis 
meses anteriores à notificação de LTI também foram inter-
ditadas para investigação epidemiológica. 

Apenas duas granjas, próximas à Pedralva, apre-
sentaram PCR positivo para o VLTI, embora apenas uma 
delas apresentou aves com sinais clínicos respiratórios. 
Após o descarte das aves em final de produção, limpeza e 
desinfecção das instalações, concluiu-se pelo encerramento 
das ações oficiais nestas duas granjas. Não houve novos 
relatos de LTI. 

De forma complementar, a relação das granjas 
localizadas fora do estado de Minas Gerais que também 
receberam aves neste período foi encaminhada ao Serviço 
de Saúde Animal da Superintendência Federal de Agricul-
tura em Minas Gerais (SSA-MG), para as devidas provi-
dências. Não houve relato de suspeita de focos de LTI em 
outros estados.

3. Descarte das
aves da região

A região das Terras Altas da Mantiqueira não pos-
sui frigorífico que atenda à demanda de abate das aves de 
descarte. Consequentemente, a distância de deslocamento 
destas aves atingiu até 760 km quando estas eram abatidas 
em frigorífico localizado em Rancharia/SP.

Em função do risco de transmissão do vírus, o SVO 
do estado de São Paulo restringiu a entrada de aves prove-
nientes da região das Terras Altas da Mantiqueira por meio 
da Portaria CDA n°2, de 07 de fevereiro de 2012.

Desde então, as aves de descarte passaram a ser aba-
tidas em frigorifico municipal localizado no município de 
São Jose do Alegre, distante 110 km de Itamonte e em outro 
frigorifico com inspeção federal localizado em Cambuqui-
ra, distante 106 km de Itamonte. 

4. Controle de Esterco

A retirada do esterco das granjas também fez parte 
do controle oficial. Após a notificação da epidemia, o mes-
mo passou a ser submetido a tratamento térmico para ina-
tivação do vírus.  

Seis das 27 granjas inicialmente cadastradas enca-
minham o esterco fresco para a compostagem em proprie-
dades distintas. Este procedimento já fazia parte da rotina 
destas granjas antes mesmo do foco de LTI ser notificado. 

A justificativa para essa demanda seria a grande pro-
dução diária de esterco nestas granjas, aliado à necessidade 
de retirá-lo constantemente para não danificar e paralisar as 
esteiras dos galpões verticais, e evitando o armazenamento 
do esterco na propriedade. Esta prática causaria maus odo-
res e risco de proliferação de moscas. As duas proprieda-
des de compostagem ficam em área isolada, mitigando os 
problemas acima expostos. Entretanto, o transporte deste 
esterco até as propriedades de compostagem é considerado 
de alto risco sanitário, uma vez que o esterco contaminado 
pelo vírus pode infectar estradas e propriedades limítrofes 
a estas.

Por serem menores, as demais granjas realizam a 
compostagem dentro da própria propriedade, porém, em 
área mais afastada. 

Na ocasião da epidemia de LTI em 2010, todo o 
trânsito do esterco fresco foi supervisionado pelo SVO por 
meio de escolta dos caminhões pelos carros oficiais. Após o 
controle do surto, as empresas passaram a fornecer ao SVO 
planilhas com as placas dos caminhões que saem das gran-
jas com o esterco, horário de saída, quantidade de esterco, 
desinfecção dos caminhões e destino do esterco. Fiscaliza-
ções aleatórias são realizadas.

5. Vacinação e vigilância 
epidemiológica na
região das terras Altas 
da Mantiqueira

Considerando o grande deslocamento das aves de 
descarte e do esterco, o SVO concluiu que o uso da vacina 
viva na região das Terras Altas da Mantiqueira poderia ser 
um risco para as demais regiões do estado de MG, assim 
como para os estados vizinhos.

Diante disso, o MAPA autorizou o uso da vacina 
recombinante vetorizada nas granjas da região interditada, 
por meio da Nota Técnica CSA 14/2011. 

O monitoramento das granjas foi realizado de forma 
intensa desde a epidemia ocorrida em 2010 e permaneceu 
de forma contínua ao longo dos últimos anos, em parceria 
com a EV- UFMG. 

Foram realizados dois inquéritos soroepidemiologi-
cos na região nos anos de 2016 e 2017, e que contaram com 
a participação do GAVEA.

Os resultados obtidos indicam que o vírus permane-
ce ativo na região, embora a doença tenha passado por um 
período de silêncio, entre julho de 2013 e julho de 2016.

A partir da notificação destes novos surtos, os produ-
tores da região pleitearam a autorização para introdução da 
vacina viva na região.
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6. Controle de
Biosseguridade

A Instrução Normativa MAPA n°56 /2007 estabe-
lece os procedimentos de registro, fiscalização e controle 
de estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais. 
Entre as exigências impostas pela normativa, está à imple-
mentação de medidas de biosseguridade, a fim de mitigar 
o risco de introdução de doenças dentro de uma população 
animal.  

Apesar da IN 56 ter sido publicada em 2007, nas 
primeiras vistorias realizadas na região de Itamonte, logo 
após a notificação do surto de LTI em 2010, constatou-se 
que não havia nas granjas um efetivo controle de biosse-
guridade.

Ademais, o fato das granjas estarem muito próximas 
umas das outras, sem o adequado isolamento de cada uni-
dade de produção, contribuiu para que a região fosse classi-
ficada como uma única unidade epidemiológica, engloban-
do todas as granjas ativas envolvidas no surto de LTI como 
um “Bolsão” das Terras Altas da Mantiqueira.  

A melhora na biosseguridade das granjas da região 
começou a ser observada quando o IMA, por meio da por-
taria 1107/2011, passou a exigir o controle oficial do trânsito 
de aves e esterco, desinfecção de veículos na saída das gran-
jas e proibiu a prática de muda forçada. 

No decorrer dos últimos oito anos foi realizado um 
intenso trabalho de educação sanitária com os representan-
tes das granjas. Os fiscais do IMA tiveram a oportunidade 
de apresentar a importância da implementação das medidas 
de biosseguridade, não só para o controle da LTI, mas tam-
bém para as demais doenças e consequente melhoras dos 
índices produtivos. 

Após a publicação da Instrução normativa MAPA 
n°08/2017, que estipulou março de 2018 como prazo final 
para requerimento de registro das granjas junto ao SVO, os 
produtores da região se viram obrigados a atender os requi-
sitos mínimos de biosseguridade, pois caso contrário, não 
teriam autorização para alojar novos lotes de aves.

Entretanto, considerando que uma das formas de 
controle da LTI é a implementação de uma biosseguridade 
eficiente, as granjas da região das Terras Altas da Manti-
queira ainda precisam  implementar medidas adicionais 
de biosseguridade, afim de reduzir a transmissão do VLTI 
entre as aves susceptíveis, entre elas melhora na cerca de 
isolamento, troca de uniforme dos funcionários, adequada 
desinfecção dos veículos  

7. Inquérito epidemioló-
gico em granjas fora da 
area interditada

Granjas de postura comercial consideradas em risco 
para a ocorrência de LTI foram vistoriadas e suas aves sub-
metidas à coleta de amostras para investigação de presença do 
VLTI. As aves destas granjas não apresentaram sinais clínicos 
respiratórios ou sugestivos de LTI, ou mesmo histórico de 
alteração de mortalidade. Os resultados destas coletas foram 
negativos sugerindo que o VLTI permanece restrito na região 
das terras altas da Mantiqueira.

8.Introdução da vacina viva na região das terras Altas 
da mantiqueira

Em atendimento a solicitação dos produtores da região 
das Terras altas da Mantiqueira, o MAPA encaminhou a Nota 
Técnica nº 8/2018/DSAV/CAT/CGSA/DSA/SDA/MAPA 
no qual estabelece as condições para que fosse autorizado o 
uso da vacina viva atenuada TCO nesta região. 

Esta Nota Técnica foi escrita a partir da conclusão dos 
trabalhos desenvolvidos por um grupo de trabalho no qual 
participou o IMA, CDA, MAPA, representantes das granjas 
e ABPA. Também foram realizadas reuniões entre represen-
tantes do serviço veterinário oficial, setor acadêmico e setor 
produtivo.

A utilização de vacinas vivas de cultivo celular (TCO) 
para LTI permanece proibida no Brasil, podendo ser auto-
rizada pelo MAPA em casos especiais, dependendo da situ-
ação epidemiológica do caso em questão e do atendimento 
de requisitos que deverão ser atendidos pelo setor produtivo 
interessado na utilização da vacina, bem como pelo Serviço 
Veterinário Estadual - SVE envolvido.

Após cumprimento de todas as exigências estabeleci-
das pela Nota Técnica, o uso da vacina viva na região das terras 
altas da Mantiqueira iniciou em 02 de maio de 2019.
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SERVIÇO DE
INSpEÇÃO MUNICIpAL 
Revisão bibliográfica para
implantação em municípios

 RESUMO: A segurança alimentar tem sido de-
batida em todo o mundo, sendo de responsabilidade 
de todos os setores envolvidos na cadeia produtiva de 
alimentos, desde os agricultores, produtores, transpor-
tadores, fabricantes, manipuladores, o Estado, e, todas 
suas esferas governamentais, até os consumidores. 
Tendo em vista a necessidade de descentralização dos 
serviços de inspeção da esfera governamental, para 
um melhor controle higiênico-sanitário dos estabele-
cimentos produtores de alimentos de origem animal, 
o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) foi concebido 
para atuação no âmbito dos municípios. Dessa forma, 
o SIM é responsável por assegurar a fiscalização de 
produtos de origem animal, garantindo a  qualidade 
desses produtos  comercializados nos município e 
combater a clandestinidade relacionada à comerciali-
zação de produtos de origem animal sem registro . O 
objetivo do presente trabalho é compilar as principais 
informações atualizadas sobre o processo de consti-
tuição de SIM, incluindo a contextualização sobre o 
funcionamento dos serviços de inspeção sanitária no 
Brasil, as etapas principais para a constituição de um 
SIM, modelos de projeto de lei e regulamentos refe-
rentes ao SIM. Conclui-se que o serviço de inspeção 
com qualificação poderá promover fiscalizações com 
maior rigor em todas as áreas dos estabelecimentos de 
produtos de origem animal desde as áreas de recepção 
, as de manipulação e as de expedição, retomando-se 
o cuidado sobre todos   os manipuladores de alimen-
tos de origem animal envolvidos. 

Palavra – Chave: Serviço de Inspeção Munici-
pal (SIM), Inspeção; Estabelecimentos de produtos de 
origem animal, qualidade

INtRODUÇÃO
A Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 

200, inciso VI, estabelece ser competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), nos termos da lei, fiscalizar 
e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano. Contudo, essa competência do 

SUS referente ao controle de alimentos não tem sido 
entendida como exclusiva, pois diversas leis, decre-
tos, instruções normativas, portarias e resoluções, de 
âmbitos federal estadual e municipal, atribuem com-
petências de fiscalização, inspeção e controle de ali-
mentos também para órgãos que não integram o SUS.

Em âmbito federal, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da 
Saúde (MS), por meio da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), dividem responsabilida-
des no controle da fabricação, comércio e consumo de 
alimentos e bebidas. Nos estados e municípios, atuam 
as Secretarias de Agricultura, de Saúde e as Vigilân-
cias Sanitárias estaduais e municipais.

Existe, portanto, uma divisão de responsabili-
dades de cada serviço, definida pela legislação sani-
tária vigente de acordo com a área geográfica onde 
serão comercializados os produtos de origem animal, 
isto é, municipal, estadual ou nacional. Em âmbito de 
inspeção federal, todos os estabelecimentos de pro-
dutos de origem animal registrados nesse serviço, 
podem comercializar seus produtos em todo o terri-
tório nacional e até mesmo exportar. No caso de ins-
peção estadual, os estabelecimentos de produtos de 
origem animal registrados podem comercializar seus 
produtos apenas dentro do seu respectivo estado. Já 
no caso de inspeção municipal, os estabelecimentos 
de produtos de origem animal registrados só podem 
vender seus produtos dentro da área geográfica do seu 
respectivo município.

O Serviço de Inspeção Municipal - SIM emi-
te o certificado de registro as empresas  cujos esta-
belecimentos se adequaram às exigências sanitárias 
vigentes em legislação específica, e que também 
possuem qualidade e higiene em seu processo de pro-
dução. O SIM assegura a qualidade dos produtos de 
origem animal, como carne e derivados, ovos e deri-
vados, leite e derivados, pescados e derivados e mel 
e outros produtos apícolas,através da fiscalização dos 
mesmos, monitorando e inspecionando a sanidade do 
rebanho, o local e a higiene do processo de industria-
lização, certificando com selo de garantia todos estes 
produtos. Ao mesmo tempo, incentiva as pequenas 

1 Graduada em Medicina Veterinária pela UFMG, pós-graduada em Gestão 
Pública Municipal pela UEMG, Médica Veterinária das Prefeituras de 

Jaboticatubas e Ribeirão das Neves;
E-mail: julianavet.zoonoses@gmail.com.br

2 Professora da Escola de Veterinária da UFMG
3 Fiscal Agropecuário / Médica Veterinária do IMA

Juliana Cristina Dias Martins Simões 1
Elisa Helena Paz Andrade 2

Isabela Oliveira de Paula Rêgo 3
Moisa Medeiros Lasmar 3

52



empresas e empreendedores a saírem da informalida-
de, transformando-os em empresários, oferecendo aos 
consumidores alimentos inócuos.

O objetivo desse trabalho é compilar as prin-
cipais informações atualizadas, sobre o processo de 
constituição do SIM, incluindo a contextualização 
sobre o funcionamento dos serviços de inspeção sani-
tária no Brasil, as etapas principais para a constituição 
e criação desse serviço, modelos de projeto de lei e 
regulamentos do SIM.

Esse trabalho justifica-se pelo caráter informa-
tivo e orientador e é dirigido aos gestores municipais, 
às organizações, aos técnicos e lideranças envolvidos 
com os temas de legislação sanitária e de agroindus-
trialização dos municípios, interessados em construir 
o processo. Ressalta-se, ainda, que há pouca explo-
ração no mundo científico sobre o tema e o mesmo é 
relevante para os municípios que desejam implantar 
o SIM. Pode também contribuir para que outras pes-
quisas na área sejam iniciadas, produzindo material 
bibliográfico suficiente para outros estudos.

2.REVISÃO DE
LItERAtURA 

2.1 Evolução da inspeção sanitária no Brasil e 
órgãos envolvidos

A alimentação e a nutrição são condições bási-
cas para a promoção e a proteção da saúde, possibili-
tando a expressão plena do potencial de crescimento 
e desenvolvimento humano, com qualidade de vida. 
Desde a metade do século 20, a sociedade brasileira, 
devido ao desenvolvimento industrial, passou por um 
intenso processo de transformação que acarretou mu-

danças nos hábitos sociais e no padrão de consumo 
alimentar (BADARÓ et. al., 2007).

A constituição brasileira de 1950 consolida o 
estado como responsável pela produção de alimento 
seguro, estabelecendo à população o direito funda-
mental à saúde, reafirmando o caráter público das 
ações ligadas à saúde, pelas ações de vigilância sa-
nitária e defesa do consumidor. A partir de 1964, a 
competência centralizava-se à esfera federal. Com 
a promulgação da constituinte, em 1988, estados e 
municípios resgatam os direitos, descentralizando a 
fiscalização, de forma que a inspeção sanitária passa 
a ser responsabilidade destas esferas governamentais. 
Estes receberam o dever e a responsabilidade de esta-
belecer seus próprios sistemas de inspeção conforme 
a demanda, desenvolvendo normativas e gerencia-
mentos próprios, segundo cada enfoque, entretanto, 
tendo como base comum as legislações e exigências 
das normativas federais. (BRASIL, 2006). 

Os órgãos que exercem o controle sanitário dos 
alimentos no âmbito federal são o MAPA por meio do 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) e o MS, por meio 
da ANVISA e do Centro Nacional de Epidemiologia 
da Fundação Nacional de Saúde (CENEP/FNS). Nos 
estados e municípios, as 27 Secretarias de Agricul-
tura e da Saúde estão encarregados dessas inspeções 
(BRASIL, 2002).

Assim, o MAPA, os estados, o Distrito Federal e 
os municípios devem adotar medidas necessárias para 
garantir que as inspeções e fiscalizações sejam efetu-
adas de maneira uniforme, harmônica e equivalente 
em todos os estados e municípios. (BRASIL,1981). 
O controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos 
produtores de alimento é fiscalizado e inspecionado 
pelos serviços de inspeção. O serviço de inspeção 
sanitária e industrial dos produtos de origem animal 
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é estruturado em função da área de abrangência da 
comercialização da produção. (MAPA, 2006).

O SIM tem como objetivo inspecionar a obten-
ção, o processamento e a comercialização de produtos 
como leite, queijos, doces de leite, manteiga, iogur-
tes, carnes in natura, embutidos frescal e cozidos, 
defumados, salgados e carne seca. Portanto, todas as 
pessoas e estabelecimentos que manipulem produtos 
ligados a estas áreas têm que seguir determinados 
padrões de qualidade e os benefícios proporcionados 
vão além da garantia do valor nutritivo desses alimen-
tos (MAPA, 2006).

Porém , o papel do SIM não exclui a responsa-
bilidade da empresa. A empresa de produtos de ori-
gem animal é diretamente responsável pela qualidade 
higiênico – sanitária dos seus produto através dos 
métodos de auto – controle que possuem critérios e 
normas para serem instalados nas empresas.Cabe ao 
serviço de inspeção a fiscalização dos produtos que 
já passaram pelo controle da própria empresa, o que 
garante um nível de qualidade ao consumidor.  .

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e 
o SUS estão unidos e impulsionados por um ideal 
comum: a consolidação da vigilância sanitária como 
ação afirmativa de proteção da saúde e de promoção 
de qualidade de vida para a sociedade por meio do 
Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA) (AN-
VISA, 2013).

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, 
a ANVISA é uma autarquia submetida à regime espe-
cial, que tem como campo de atuação não um setor 
específico da economia, mas todos os setores relacio-
nados a produtos e serviços que possam afetar a saú-
de da população brasileira. Sua competência abrange 
tanto a regulação sanitária quanto a regulação econô-

mica do mercado (ANVISA, 2013).
Na Superintendência de Vigilância em Saúde 

(SUVISA), componente da estrutura organizacional 
da ANVISA, a ação de inspecionar as indústrias de 
produtos alimentícios é de competência da Coorde-
nação de Fiscalização de Alimentos – CFA, que atua 
também na inspeção de estabelecimentos comerciais, 
em apoio às vigilâncias municipais. Essa coordenação 
tem como instrumentos para desenvolver suas ações 
a fiscalização e a educação sanitária. Os estabeleci-
mentos utilizam como ferramentas para a produção de 
alimentos, as boas práticas de fabricação e a análise 
de perigos e pontos críticos de controle. O uso dessas 
ferramentas viabiliza o acompanhamento e a  investi-
gar os desvios ocorridos na produção, visando sempre 
o  princípio da precaução.  Assim determinando as 
ações corretivas com a finalidade de minimizar a ex-
posição de agravos à saúde (DIAS, 2012).  

Os sistemas brasileiros de inspeção sanitária de 
produtos de origem animal são regulamentados por 
um conjunto de leis, decretos, resoluções, portarias 
e outros instrumentos legais. Essa legislação trata do 
funcionamento dos serviços de inspeção municipal e 
fiscalização sanitária dos estabelecimentos produto-
res de alimentos. (DIAS, 2012).

A partir de 2006, um novo sistema de inspeção 
para produtos de origem animal foi implantado no 
Brasil, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sa-
nidade Agropecuária – SUASA. (PREZOTTO; NAS-
CIMENTO, 2013). Isso, no interesse de disciplinar os 
serviços e padronizar as ações de defesa agropecuária 
nos estados (GARNICA, 2014).

A Lei Federal nº 8.171 de 1991 , modificada 
pela Lei Federal nº 9.712 de 1998 e regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 5.741de 2006 ,  institui ações 
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e procedimentos harmonizados e padronizados nos 
diferentes níveis de inspeção, que são divididos em 
vários sistemas, como o Sistema Brasileiro de inspe-
ção de Produtos de Origem Animal  (SISBI). Atual-
mente, o SISBI é uma das principais diretrizes, em 
que é preconizado que os estabelecimentos sob ins-
peção estadual e municipal não possuem limites ter-
ritoriais para comercializar seus produtos desde que 
determinadas condições sejam obedecidas (GARNI-
CA, 2014).

2.2 Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM)

A Constituição Brasileira de 1988 determinou a 
descentralização dos serviços públicos em geral. Na 
sequência foi criada a Lei Federal número 7.889 de 
1989, que determinou que a competência para realiza-
ção da inspeção e fiscalização sanitária dos produtos 
de origem animal, é da União  por meio do MAPA,  
das Secretarias de Agricultura dos Estados e do Dis-
trito Federal e  das Secretarias ou Departamentos de 
Agricultura dos municípios.  No entanto, devido à re-
alidade brasileira, poucos municípios constituíram o 
SIM, e estima-se que apenas um terço dos municípios 
tenham seu serviço de inspeção implantado (PRE-
ZOTTO ; NASCIMENTO, 2013).

Esta realidade se dá devido a alguns fatores que 
contribuem para a inexistência de SIM, como, por 
exemplo: dificuldade financeira dos municípios, falta 
de implantação de um Sistema Integrado de Inspeção 
Sanitária, falta de informações e de orientações so-
bre o tema, não disponibilização de recursos federais 
para apoiar a constituição do SIM, desinteresse dos 
gestores municipais (PREZOTTO ; NASCIMENTO, 
2013).

Mesmo os municípios que tem seu SIM consti-
tuído, a não implementação de um sistema integrado 
de fiscalização sanitária que aglutine e harmonize as 
três esferas de governo, tem caracterizada a preca-
riedade desses serviços no que se refere à segurança 
alimentar e ao desenvolvimento sustentável e, princi-
palmente, e esse sistema não integrado impõe entra-
ves de grande proporção ao registro de produtos e de 
empreendimentos de pequena escala. (GERMANO, 
2003).  Os estabelecimentos com SIM recebem um 
número de registro de identificação junto ao serviço, 
o qual seria colocado na rotulagem de todos os produ-
tos. Para o registro e cadastro, o interessado deveria 
apresentar uma série de documentos pessoais, estrutu-
rais e de outros órgãos públicos. (GERMANO, 2001)

2.3 Etapas para cons-
trução do SIM 

De acordo com PREZOTTO (2013), o SIM é li-
gado à Secretaria ou Departamento de Agricultura de 
cada município, que é o responsável pela execução do 
mesmo. O SIM é regulamentado por legislação muni-
cipal: leis, decretos, portarias, resoluções, instruções 
normativas e outros. Para a criação e implantação do 
SIM, as etapas principais necessárias são:

1. Aprovação do Projeto de Lei – PL: O pri-
meiro passo é a aprovação de um Projeto de Lei na 
câmara de vereadores, acompanhado pela respectiva 
sanção do executivo municipal, determinando a cria-
ção do SIM.

2. Elaboração do Regulamento do SIM: Após 
a aprovação e sanção da Lei, o órgão de agricultura 
do município (Secretaria ou Departamento de Agri-
cultura) deverá regulamentar a Lei, por meio de um 
Decreto. O regulamento deve conter: normas detalha-
das de todo o funcionamento do SIM, bem como para 
a análise e aprovação de projetos e registros de es-
tabelecimentos e rótulos; processo de aprovação dos 
produtos, suas formulações e memoriais descritivos; 
as aprovações, alterações e cancelamentos de registro 
dos estabelecimentos, obedecendo às peculiaridades 
de cada tipo de estabelecimento, resguardando-se o 
aspecto higiênico-sanitário de elaboração dos produ-
tos, garantido os registros auditáveis de todos os pro-
cedimentos do SIM. Esse é o principal instrumento 
legal do SIM e contempla os critérios sanitários para 
implantação de agroindústrias. Caso o Serviço de Ins-
peção não disponha dessa legislação, deverá seguir a 
legislação federal.

3. Normas complementares: O executivo mu-
nicipal deverá, ainda, editar outras normas comple-
mentares, em que deverá constar o detalhamento ope-
racional do serviço, indicando a constituição de um 
sistema de informações e registros sobre o trabalho 
e os resultados da inspeção, definição do modelo de 
laudo, de relatório de visitas, das infrações e outros. 

4. Protocolo geral: Constituir um setor de pro-
tocolo geral para controle de entrada e saída de docu-
mentos oficiais, bem como, o controle de documentos 
e ficha cadastral dos estabelecimentos registrados 
contendo as informações necessárias. 

5. Programa de Trabalho: Deverá ser elaborado 
um Plano de Trabalho de Inspeção e Fiscalização do 
SIM, detalhando todo o planejamento das ações a se-
rem executadas e a metodologia de trabalho. 

6. Programa de amostras para análise: Estabele-
cer um programa e cronograma de envio de amostras 
de água e de produtos, para análises físico-químicas e 
microbiológicas, referentes aos estabelecimentos sob 
sua responsabilidade, em uma frequência compatível 
com o risco oferecido por cada produto e cada esta-
belecimento e de acordo com a legislação específica. 

7. Sistema de informações: Constituir um banco 
de dados com sistema de guarda de registros auditá-
veis, continuamente alimentado e atualizado a respei-
to das atividades de inspeção permanente e periódica 
e de supervisão, previstas no Programa de Trabalho 
de Inspeção e Fiscalização, contendo: - registro do 
atendimento dos cronogramas das análises realizadas, 
bem como os resultados e as providências adotadas 
em relação às análises fora do padrão, cujas amostras 
deverão ser encaminhadas para laboratórios oficiais, 
credenciados ou acreditados.

- Controle dos certificados sanitários e guias de 
trânsito, específicos para cada estabelecimento, quan-
do couber; 

- Controles dos autos de infração emitidos, 
mantendo uma ficha com registro do histórico de 
todas as penalidades aplicadas aos estabelecimentos 

55



mantidos sob sua fiscalização; 
- Controles da importação de produtos de ori-

gem animal, quando couber; 
- Registro das reuniões técnicas realizadas con-

templando os principais temas abordados - Mapas 
nosográficos;

- Cadastro dos estabelecimentos, rótulos e pro-
jetos aprovados, dados de abate e de produção de cada 
estabelecimento integrante do Serviço; e outros. 

8. Estruturação do SIM: 
- Disponibilização dos recursos humanos: equi-

pe de inspeção com médicos veterinários oficiais 
e auxiliares de inspeção capacitados, em número 
compatível com as atividades de inspeção nos esta-
belecimentos que fizerem parte do serviço, lotados 
no Serviço de Inspeção, que não tenham conflitos de 
interesses e possuam poderes legais para realizar as 
inspeções e fiscalizações com imparcialidade e inde-
pendência. Para o cálculo do número de funcionários, 
(médicos-veterinários, auxiliares de inspeção e ad-
ministrativos), deverão ser utilizados como critério 
o volume de produção e a necessidade presencial da 
inspeção oficial nos estabelecimentos, tendo no míni-
mo um profissional médico-veterinário. Nos momen-
tos de abate de animais, é obrigatória a presença do 
veterinário no abatedouro. Em outros momentos e em 
outros tipos de estabelecimentos de processamento da 
carne, de leite e derivados, de ovos e derivados, de 
mel e produtos apícolas e de pescados e derivados a 
inspeção poderá ser periódica, determinada de acordo 
com a avaliação de risco em cada estabelecimento. 

- Estrutura física: disponibilização de veículo, 
sala de trabalho, materiais de apoio administrativo, 
mobiliário, equipamentos de informática e demais 
equipamentos necessários que garantam efetivo su-
porte tecnológico e administrativo para as ativida-
des da inspeção. Os veículos deverão ser oficiais do 
próprio executivo municipal ou cedidos por outros 
órgãos de governo, sem conflito de interesse, em nú-
mero e condições adequadas, respeitando as particu-
laridades de cada região e serviço de inspeção, para 
exercício das atividades de inspeção e supervisão.

 - Laboratório: viabilizar o acesso a laborató-
rio para análise da qualidade dos produtos, não sendo 
necessário, no entanto, o serviço de inspeção ter um 
laboratório de análises próprio, podendo contratar a 
realização das análises em laboratório de terceiros, 
legalmente reconhecidos. 

9. Treinamento da equipe: Após a contratação 
da equipe de inspetores e auxiliares os mesmos deve-
rão passar por processo de capacitação. É recomen-
dável, também, a visita e/ou estágio dos profissionais 
em outros serviços de inspeção já em funcionamento, 
para troca de experiências. 

10. Início de atividades: O início do funciona-
mento do SIM se dá com o registro e a execução da 
inspeção em ao menos um estabelecimento.

Nesse contexto, diversas ações vêm sendo de-
senvolvidas por diversas organizações, públicas e pri-
vadas, para estimular e apoiar a agricultura familiar 
para a implantação e legalização de seus empreendi-
mentos agroindustriais. A adequação da legislação sa-
nitária e o estímulo à constituição de SIM, incluindo a 
disponibilização de diversos materiais técnicos sobre 
o assunto é, portanto, de grande relevância.

3. CONSIDERAÇÕES
FINAIS 

A implantação exitosa do SIM é consequência 
direta do compromisso assumido pelos proprietários 
e responsáveis técnicos dos estabelecimentos, que 
devem estar sensibilizados para os benefícios e difi-
culdades relativos ao processo.Além de um projeto do 
poder público ,no caso a prefeitura, mediante um en-
gajamento com a  implantação do SIM , contratação 
funcionários como fiscais e veterinário, etc capacita-
dos para colocar em prática tal projeto. 

 A formação de um sistema nacional com crité-
rios de descentralização bem definidos, poderá mudar 
um conceito que historicamente é conhecido e parece 
ser aceito pela sociedade brasileira: aquele que dita 
que os melhores produtos são destinados à exportação 
e os demais têm seu uso no atendimento do mercado 
interno. Com a integração da inspeção em diferentes 
âmbitos, poderemos alcançar ou obter padronização 
nas exigências estruturais dos estabelecimentos e 
cuidados higiênico-sanitários na elaboração dos pro-
dutos. A implantação e posterior implementação do 
SIM não apenas complementa a hierarquia do serviço 
de inspeção nacional, como viabiliza e impulsiona o 
mercado de produtos de origem animal do município 
que o contempla. Logo, além de possibilitar a garantia 
de alimentos inócuos à população, o SIM valoriza e 
movimenta o fluxo desses alimentos na esfera intra-
-municipal.

No presente estudo, demonstrou-se a importân-
cia da implementação do SIM na garantia da saúde 
pública e na regularização das agroindústrias para a 
comercialização de produtos de origem animal dentro 
do município, por meio da concessão do registro e da 
inspeção sanitária. Dessa forma, o SIM proporciona 
à população o acesso a alimentos seguros, reduzindo 
os riscos de transmissão de zoonoses e de infecções 
alimentares.

4. REFERÊNCIAS 
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VALORAÇÃO ECONÔMICA DO 
SERVIÇO AMBIENtAL
REALIZADO pELAS ABELHAS 
NA CULtURA DA LARANJA

O trabalho teve como objetivo demonstrar a 
importância do serviço ambiental que as abelhas re-
alizam na cultura da laranja variedade Pera Rio, por 
meio da estimativa da valoração do serviço ambien-
tal a partir do método baseado em preço de mercado 
considerando o valor econômico total, e analisando os 
relatórios de aplicação aérea de agrotóxico e também 
identificando junto ao produtor rural de laranja seus 
conhecimentos sobre a importância desse inseto para 
o pomar de laranja. 

As abelhas são consideradas os principais po-
linizadores e com a apicultura que é migratória esses 
insetos são levados para diferentes culturas de inte-
resse econômico, aumentando assim a produção de 
frutos; vários trabalhos relacionados à polinização de 
abelhas em laranjeiras já comprovaram o aumento da 
produtividade com a presença desses insetos nos po-
mares (EVANGELISTA-RODRIGUES, 2011).

Cerca de 80% dos vegetais de interesse econô-
mico são dependentes dos insetos para o processo de 
polinização, considerando não apenas a produção de 
frutos, mas também de sementes, grãos, fibras, entre 
outros; sendo que a ausência desses insetos poderia 
causar até a extinção desses vegetais (MCGREGOR, 
1976).

No Brasil existem poucas informações sobre 
o valor do serviço ambiental realizado pelas abelhas 
na agricultura, mesmo já sendo identificada a neces-
sidade de aluguel de colmeias devido a dificuldades 
de polinização em culturas como a maçã em Santa 
Catarina e o melão no Ceará e Rio Grande do Norte, 
onde cerca de 10.000 colônias de Apismellífera foram 
alugadas ao custo médio de R$30,00/unidade para 
polinização de meloeiros no Nordeste do Brasil em 
2004, totalizando R$300.000,00 (MORSE & CAL-
DERONE, 2000). 

Apenas em Santa Catarina, 45.000 colônias fo-
ram alugadas ao custo de R$40,00/unidade, perfazen-
do R$1.800.000,00 em 2004. Valores bem discretos 
se comparados com os US$14,6 bilhões atribuídos à 
polinização por Apis melífera L. (Hymenoptera: Api-
dae) em toda a agricultura dos EUA, principalmente 
nas culturas de amêndoa e maçã (MORSE & CAL-
DERONE, 2000). 

O trabalho foi dividido em três fases; a primeira 
fase foi realizada aplicando um questionário aos pro-
dutores rurais de laranja da região mineira de Frutal, 
Planura e Comendador Gomes no ano de 2016. 

A segunda fase centrou-se em analisar os Rela-
tórios Operacionais da empresa que realiza aplicação 
aérea de agrotóxico na cultura da laranja na região de 
Frutal MG nos anos de 2014 e 2015. 

A terceira fase consistiu na coleta de dados 
para estimar a valoração econômica do serviço de 
polinização realizado pelas abelhas na região consi-
derada como cinturão citrícola de São Paulo e Triân-
gulo Mineiro nos anos safra (2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2013/2014, 2015/2016).

O questionário foi ministrado para 19 (79%) 
produtores rurais de laranja da região (Frutal, Comen-
dador Gomes e Planura ), sendo que a região possui 
24 produtores ao todo cadastrados no IMA sendo 
observado que 31,6% das propriedades utilizam a 
pulverização aérea como forma de aplicação de agro-
tóxicos, 68,4% dos entrevistados informaram que re-
alizam aplicação de agrotóxicos no período da manhã 
sendo esse o período de visitação das abelhas, mesmo 
assim 84,2% dos produtores rurais informaram que 
existe preocupação sobre a aplicação de agrotóxico e 
cuidado com as abelhas.

Dissertação apresentada ao programa de pós-Graduação em
Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, Universidade
Federal de Ouro preto, como requisito parcial à obtenção do
título de Mestre em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental

Período de aplicação de agrotóxicos.

Fonte: Questionário aplicado aos 
produtores de laranja de Comendador 
Gomes, Frutal e Planura.

Carla Virginia Ferreira
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O período de visitação das abelhas nas flores da 
laranjeira ocorre no período da manhã e 13 produtores 
informaram que realizam aplicação de agrotóxicos 
nesse período.

Cerca de 18 dos produtores 94,7% alegaram 
que não utilizam o serviço de aluguel de colmeias em 
sua propriedade, porém 10 produtores (52,6%) infor-
maram que é verificado presença de colmeias de api-
cultores no entorno da propriedade. Apenas um pro-
dutor da região alegou utilizar o aluguel de colmeias 
na propriedade, porém sem custo de aluguel.  

Nas Figuras 01 e 02 são mostradas a presença 
de colmeias de apicultores no entorno de propriedade 
rural de laranja no município de Frutal, a colocação 
dessas colmeias não tem custo para o produtor rural, 
considerando os benefícios para a polinização do po-
mar, apenas visa a produção de mel para o apicultor.

Analisando os relatórios de aplicação aérea de 
agrotóxico referente à cidade de Frutal/MG durante 
os anos de 2014 e 2015, foram realizadas aplicações 
em 30.980 ha de laranja da região rural de Frutal, 
além das aplicações em áreas com cultivo de cana de 
açúcar que não foram analisadas. Foi verificado que 
49,4% das aplicações foram realizadas com velocida-
de abaixo do recomendado favorecendo a deriva, foi 
encontrado irregularidades em relação à altura do voo 
e volume de calda em comparação ao informado nas 
bulas dos produtos.

Verifica-se que a presença do vento durante a 
aplicação aérea de agrotóxico é considerada funda-
mental, pois realiza a neutralização da inversão tér-
mica e também auxilia na uniformização da deposi-
ção das gotas além de minimizar a interferência da 
turbulência provocada pela aerodinâmica da aeronave 
(OZEKI, 2006).

As aplicações chegam a ser realizadas em épo-
cas de floração, e em horários que existe a presença 
das abelhas na área. 100% das aplicações aéreas fo-

ram realizadas com o uso de inseticida sendo iden-
tificado que mesmo que os inseticidas utilizados na 
aplicação aérea sejam liberados para esse uso, todos 
os inseticidas utilizados são prejudiciais para as abe-
lhas, causando mortandade, diminuição na taxa de fe-
cundidade e do desenvolvimento desses insetos. Du-
rante a aplicação aérea dos inseticidas foi encontrado 
irregularidades em relação à altura do voo e volume 
de calda em comparação ao informado nas bulas dos 
produtos Abamectina e Cipermetrina.

Figura 01: Colmeias de apicultores no entorno de pomar de laranja.
Fonte própria – Frutal MG 2016.

Figura 02: Colmeias de apicultores no entorno 
de pomar de laranja.
Fonte própria – Frutal MG 2016.
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Com a análise dos relatórios de aplicação aé-
rea de agrotóxicos que são realizadas no município 
de Frutal verifica-se que é considerada de grande pe-
riculosidade para as abelhas da região, torna-se essa 
uma prática de grande relevância para a sobrevivência 
desse inseto já que essa atividade ocorre com condi-
ções climáticas muitas vezes desfavoráveis, podendo 
atingir áreas de mata, em horários e épocas do ano 

que as abelhas encontram-se nos pomares realizando 
polinização e sem contatar inicialmente os apicultores 
da região para que possam retirar suas colmeias da 
proximidade das áreas de aplicação.

O valor do serviço ambiental das abelhas foi 
estimado em R$ 397.816.293,02para toda a área 
de plantio de laranja da área estudada, ou seja, 
R$2.315,05 por hectare.

A partir da aplicação das equações, foi possível 
obter o valor econômico do serviço ambiental de poli-
nização realizado pelas abelhas na cultura da laranja, 
por meio desta estimativa é possível avaliar a con-

tribuição que as abelhas exercem na produtividade 
dos pomares citrícolas, e o quanto vale esta produção 
devido à polinização praticada por esses agentes Na 
tabela 7 é demonstrado tais resultados e valores.

Tabela 1: Produtos utilizados nas aplicações aéreas de agrotóxico –Frutal nos anos de 2014 e 2015.

Tabela 2: Dados de produção de laranja do cinturão citrícola de SP e Triângulo Mineiro.

Cálculos da Valoração das abelhas na cultura da laranja

Tabela 3: Preço da caixa de laranja de 40,8kg.

Fonte: Conab (2015) e Fundecitrus (2016).

Fonte: Cepea 2016
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Cabe destacar que a produção total é somente a 
polinização, perfazendo um valor médio deste serviço 
apícola de R$2.315,05/ha.

É demonstrado na Tabela 7 pela estimativa de 
valoração econômica da polinização das abelhas na 
cultura da laranja que a média em relação aos anos sa-
fra de 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 e 2015/16 
foi de R$ 397.816.293,02para toda a área de plantio 
de laranja da variedade Pera Rio do considerado cin-
turão citrícola de SP e Triângulo Mineiro, ou seja, R$ 
2.315,05 por hectare.

Identificado como substituto para a polinização 
do pomar de laranja torna-se necessário o aluguel de 
colmeias de apicultores, calcula-se que a quantidade 
média de colmeias para um bom cobrimento do po-
mar, totaliza oito colmeias/ha que é a média do in-
dicado, resultando em um custo de R$720,00/ha, de 
acordo com os cálculos realizados.

O resultado encontrado demonstra a grande im-
portância da presença das abelhas no pomar de laranja 
para uma boa produção da fruta e consequentemen-
te maior lucratividade do produtor rural, sem ainda 
considerar os benefícios de melhora da qualidade de 
frutos com a presença das abelhas.

Analisando a Tabela 8 podemos notar a grande 
queda de produção de laranja do cinturão citrícola de 
SP e Triângulo Mineiro, caso a polinização por abe-
lhas não ocorresse no pomar dessa região.

A tabela 6 demonstra que a média do custo to-
tal de aluguel de colmeias de acordo com a área de 
produção do cinturão citrícola de SP e Triângulo Mi-
neiro para a Variedade Pera Rio que seria necessário 
para substituição ao serviço ambiental prestado pelas 
abelhas de forma gratuita seria de R$126.188.415,52.

Tabela 4: Cálculo da estimativa da valoração econômica do serviço de 
polinização feito pelas abelhas na cultura da laranja por ano safra.

Tabela 5: Cálculo do da produção de laranja Pera Rio se não tivesse a polinização 
pelas abelhas, cinturão citrícola de SP e Triângulo Mineiro.

Tabela 6: Custo total de aluguel de colmeia para cinturão citrícola de SP e 
Triângulo Mineiro Cultura da Laranja Variedade Pera Rio.

Fonte: Área plantada - Conab (2015) e Fundecitrus (2016).
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Assim identificamos que o custo de substitui-
ção ao serviço de polinização realizado pelas abelhas 
seria menor que a estimativa de valoração econômica 
do serviço ambiental de polinização na cultura da la-
ranja variedade Pera Rio. Isso se dá pelo fato de que 
o custo de substituição considerar apenas um valor 
comercial, e não o serviço ambiental prestado pelas 
abelhas com realização da polinização das plantas.

Identificando assim a necessidade que a cultura 
da laranja tem pela polinização realizada pelas abe-
lhas, a grande importância desse inseto para a pro-
dução da fruta e também para a lucratividade do pro-
dutor rural com o cultivo da cultura; identificando a 
preocupação que o produtor rural deve ter pela manu-
tenção de matas nativas na propriedade e do controle 
de aplicação de agrotóxico, principalmente nas apli-
cações aéreas, objetivando manter as abelhas na sua 
propriedade para se ter uma boa produção da fruta.

Considera-se que a cultura da laranja da região 
de Frutal/MG é beneficiada pela polinização das 
abelhas provenientes das colmeias de apicultores da 
região, que utilizam da época de floração desses po-
mares para colocação das colmeias nos arredores do 
pomar, com o objetivo de produção de mel sem custo 
de aluguel de colmeia pelo produtor rural de laranja, 
porém também se considera que a região, pois possui 
relevantes quantidades de áreas de preservação pos-
suindo abelhas nativas que também realizam a polini-
zação dos pomares de laranja.

CoNCLUSão 

Este estudo demonstrou a importância do serviço 
ambiental que as abelhas realizam na cultura da laranja 
variedade Pera Rio por meio do cálculo da valoração 
econômica a partir do método baseado em preço de 
mercado que foi de R$ 397.816.293,02 para a região 
conhecida como cinturão citrícola de São Paulo e Tri-
ângulo Mineiro, correspondendo a R$ 2.315,05/há.

Foi identificado aplicação aérea em 30.980 ha 
de laranja em Frutal nos anos 2014 e 2015 sendo que 
as aplicações ocorrem em período de florescimento da 
cultura e horário de maior fluxo da presença das abe-
lhas nos pomares, sendo encontrado irregularidades em 
volume de calda e altura do voo durante as aplicações 
o que favorece a deposição irregular do produto com 
deriva, perda de produto químico e risco ambiental.

A aplicação aérea de agrotóxico deve seguir as 
recomendações técnicas e da legislação Instrução Nor-
mativa Nº 2, de 3 de janeiro de 2008 corretamente, pois 
esse tipo de pulverização aumenta a probabilidade de 
ocorrência de deriva; buscando assim minimizar os 
riscos de mortandade das abelhas, além também de in-
formar os apicultores da região com antecedência de 
48h da aplicação aérea, para que possam retirar suas 
colmeias das áreas vizinhas a aplicação de acordo com 
a Instrução Normativa conjunta MAPA/IBAMA nº 1, 
de 28 de dezembro de 2012.

Através da análise dos questionários verifica-se 
que grande parte dos produtores de laranja da região 
estudada tem consciência que a aplicação de agrotóxico 
pode prejudicar as abelhas e também sabem que esse 
inseto é importante para uma boa produção da fruta de 
laranja, e mesmo demonstrando acreditar que a polini-
zação pelas abelhas tem efeito positivo na produtivi-
dade, ainda realizam aplicação em período do dia de 
maior mobilização das abelhas no pomar, em época de 
floração e com produtos que prejudicam as mesmas.

Foi criado também uma cartilha para divulgação 
do trabalho realizado que foi divulgado no site do Insti-
tuto Mineiro de Agropecuária e também entre os produ-
tores locais da região de desenvolvimento do trabalho.
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Fundada em novembro de 2001, a empresa deu início 
em uma propriedade no Povoado do Pavão, Zona Rural 
na cidade de Perdões MG. Onde situava a propriedade 
do Sr Antônio Cardoso Barbosa e Sra Maria José Barbo-
sa. Anderson Antônio Barbosa e Alyson Cardoso Barbo-
sa filhos do casal, iniciaram ali na propriedade dos pais 
, uma pequena fábrica de laticínios onde começaram a 
produzir queijo mussarela e doce de leite pastoso. Co-
letavam ali mesmo o leite das pequenas propriedades 
para abastecer a indústria. As dificuldades eram imen-
sas pois a propriedade era distante da cidade e de difí-
cil acesso através de estradas de terra que em tempos 
de chuva quase era impossível.

Mesmo com toda dificuldade a indústria sempre produ-
ziu produtos de ótima qualidade e total higiene, a 
melhor mussarela e um dos melhores doce de leite da 
região ali eram produzidos. No ano de 2008, Alyson 
deixa a sociedade para ajudar administrar os negócios 
do pai.

EntEntra na sociedade a esposa de Anderson com qual 
acabou de se casar, Viviane Rodrigues de Oliveira Bar-
bosa, formada em Direito, deixou de lado a profissão 
para ajudar seu marido a administrar o laticínios que 
vinha crescendo dia após dias. Foram então desenvol-
vendo mais produtos, como requeijão cremoso, requei-
jão culinário, manteiga, queijo prato e queijo minas 
padrão.

Com o crescimento da indústria e o difícil acesso ao 
local, o casal adquiriu uma propriedade em São Se-
bastião da Estrela as margens da Rodovia MG 843 na 
cidade de Santo Antônio do Amparo MG onde con-
struíram a nova sede da MINAS MILK, bem estruturada 
equipada com máquinas novas de última geração, para 
que seus produtos que já eram bons ficassem ainda 
melhor.

Hoje a empresa conta com equipe treinada e capacita-
da, a empresa também trabalha juntamente em parce-
ria com os produtores de leite dando assistência técni-
ca para obter um leite de melhor qualidade, sendo 
assim o Laticínios MINAS MILK trabalha incansavel-
mente buscando a cada dia levar o que o leite tem de 
melhor para a mesa de seus consumidor

A Empresa

Rodovia MG-843, São Sebastião da Estrela
Santo Antônio do Amparo/MG

Fone: (35) 9 9964-2412
email: minasmilk@gmail.com
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