


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

An Goud Senepol Sindicato Rural Uberlândia 2019.pdf   1   31/01/19   10:24



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 tra-
balho desenvolvido por seus colegas, 

tanto em situações de rotina, quanto 
em situações de extrema peculiarida-
de, como no caso do rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho; 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.

Essa primeira edição traz um 
pouco da história do SINDAFA/MG; 
uma entrevista com o engenheiro 
agrônomo e fiscal agropecuário, Tha-
les Almeida Pereira Fernandes, Dire-
tor Geral do IMA; e alguns artigos e 
matérias sobre temas relevantes rela-
cionados ao serviço de fiscalização 
agropecuária.

Desejo a todos uma boa leitura!
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O reconhecimento de área 
livre sem vacinação é uma 
mudança qualitativa

A primeira edição da Revista do Sindafa-MG 
entrevistou o diretor geral do IMA,
thales Fernandes. Ele é servidor de
carreira com ampla experiência na área
de fiscalização agropecuária. Thales Fernandes

Diretor Geral do Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA)

Após a passagem de três diretores dife-
rentes nos quatro anos da gestão anterior do 
Governo do Estado de Minas Gerais, o Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) volta a ser co-
mandado por um servidor de carreira, o enge-
nheiro agrônomo e fiscal agropecuário Thales 
Almeida Pereira Fernandes.

O Sindafa-MG apoia o preenchimento dos 
cargos de gestão estratégica por servidores de 
carreira e traz nessa primeira edição da revista 
uma entrevista com o atual diretor geral do IMA, 
Thales Fernandes. 

Fernandes é graduado em Engenharia 
Agronômica tem Mestrado Profissional em De-
fesa Sanitária Vegetal pela Universidade Federal 
de Viçosa (UFV-MG), possui especialização em 
Gestão Ambiental pelas Faculdades Integradas 
de Jacarepaguá (FIJ-RJ). É servidor do IMA 
desde 1998, atuou como Chefe de Escritório, 
Coordenador da Fiscalização do uso e comércio 
de agrotóxicos na Gerência de Defesa Vegetal e 
foi Diretor Técnico do IMA nos anos de 2011 a 
2018.

Sindafa: Senhor diretor, quais são as prin-
cipais atividades desenvolvidas pelo IMA e qual 
a importância do serviço de fiscalização agrope-
cuária para Minas Gerais e para o país?

Thales: O IMA executa políticas públicas 
de defesa e fiscalização sanitária, certifica e ins-
peciona produtos de origem animal e vegetal e 
promove ações de educação sanitária. Possui 
uma rede laboratorial completa para dar supor-

te a essas atividades. A defesa agropecuária é 
constituída de normas e ações que integram os 
sistemas públicos e privados de preservação ou 
melhoria da condição zoofitossanitária garan-
tindo a sanidade animal e vegetal, a idoneidade 
dos insumos e dos serviços, além da identida-
de, qualidade e segurança higiênico-sanitária 
dos alimentos e outros produtos. Com certeza o 
trabalho do IMA colabora muito para o PIB do 
agronegócio mineiro e nacional, agregando valor 
aos produtos, abrindo novos mercados e melho-
rando a renda e qualidade de vida da população.

Sindafa: Qual a importância da fiscaliza-
ção agropecuária para a produção do“Alimento 
Seguro”?

Thales: Os programas de defesa agrope-
cuária têm o objetivo de manter a sanidade dos 
rebanhos e lavouras, contribuindo com a saúde 
pública. A partir do momento que planejamos, 
coordenamos e executamos esses programas, 
estamos oferecendo ao cidadão produtos de qua-
lidade em sua mesa. A inspeção de produtos de 
origem animal garante ao consumidor alimen-
tos seguros para o consumo, sem risco de con-
taminação. Além disso, evita fraudes e garante 
produtos regulamentados. No âmbito dos pro-
dutos de origem vegetal, o IMA desenvolve um 
importante trabalho de fiscalização do uso e do 
comércio de agrotóxicos. O monitoramento de 
resíduos em alimentos tem como diretriz princi-
pal assegurar que o produtor faça uso racional e 
consciente do agrotóxico.  
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Sindafa: Há um plano estratégico para reti-
rada da vacinação contra a febre aftosa, previsto 
para os próximos anos e que já se iniciou com al-
gumas ações. Qual o reflexo disso para o estado e 
para o País? O Senhor considera que o IMA está 
preparado hoje para executar as ações previstas 
neste plano?

Thales: O reconhecimento de área livre sem 
vacinação é uma mudança qualitativa no status 
sanitário do estado para febre aftosa. Levará a no-
vos e valiosos mercados aumentando a participa-
ção do agronegócio mineiro no comércio mundial 
de carnes e bovinos vivos. Estamos em busca de 
melhorias contínuas no nosso trabalho, uma vez 
que o IMA possui um papel fundamental nesse 
processo. É necessário que se concretize uma 
melhoria na capacidade estrutural operacional da 
instituição. Nesse sentido, podemos citar a revi-
são da base legal, o aperfeiçoamento das ações 
de vigilância sanitária e a realização de cursos e 
treinamentos. Participamos, juntamente com o 
setor produtivo, do grupo gestor responsável por 
propor, acompanhar e deliberar sobre as ações do 
plano estratégico de retirada da vacinação. Além 
disso, o Fundo de Desenvolvimento e Defesa 
Sanitária Animal (Fundesa) possibilitará a imple-
mentação de ações para a retirada da vacinação.

Sindafa: O que é o Fundo de Desenvolvi-
mento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) e 
como este fundo pode contribuir para as ativida-
des de defesa sanitária?

Thales: A publicação da Lei n.° 22.796, em 
dezembro de 2017, alterou a legislação tributária 
permitindo o recolhimento de algumas taxas para 
fundo que se destine à indenização e à suplemen-
tação de ações de defesa sanitária animal. Entre 
elas estão: a taxa de emissão de GTA de bovinos 
para abate, emissão de GTA de aves e suínos para 
abate e captação de leite pelas indústrias proces-
sadoras de lácteos. A partir daí, o setor produtivo, 
por meio das associações e sindicatos, formou o 
primeiro fundo privado de Minas Gerais (Funde-
sa-MG), permitindo que produtores de bovinos, 
suínos e aves sejam indenizados caso ocorram 
episódios de doenças nos seus rebanhos, funcio-
nando como um seguro. Isso torna nosso estado 
mais competitivo, facilita a abertura de novos 
mercados, inclusive em nível internacional, já 
que a existência de um fundo indenizatório é pré-
-requisito recomendado pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a 
retirada da vacinação de febre aftosa no estado. 
O Fundesa-MG é uma importante ferramenta que 

ajudará no controle e manutenção da sanidade dos 
rebanhos, uma vez que parte do valor arrecadado 
será destinado às ações de defesa agropecuária. 
É um fundo privado, totalmente gerenciado pelo 
setor produtivo. O IMA tem o papel de parceiro, 
apoiador e incentivador dessa iniciativa, mas não 
exerce nenhum tipo de administração sobre a uti-
lização dos recursos arrecadados.

Sindafa: Nos fale um pouco sobre o trabalho 
de certificação desenvolvido pelo IMA e como as 
ações dos fiscais agropecuários e fiscais assisten-
tes agropecuários podem contribuir para a melho-
ria da imagem dos produtos certificados, como 
queijos, café e cachaça, que são marca registrada 
de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo.

Thales: O trabalho de certificação mostra a 
inovação do IMA que, além de realizar ações fis-
cais de comando e controle, faz com que o produ-
tor, voluntariamente, decida participar do proces-
so de certificação de sua produção. A certificação 
envolve normas de boas práticas de produção até 
a conservação de recursos naturais, solo, água, 
respeito ao trabalhador e ao consumidor. O  IMA 
iniciou este trabalho em 2006, primeiramente 
os produtos queijo e cachaça, e com mais força 
e relevância, a partir de 2008, com recursos do 
programa Certifica Minas. O papel da certifica-
ção é fundamental na melhoria da relação entre 
a produção, meio ambiente e consumidor, pois as 
normas técnicas envolvem todos esses pilares. O 
fiscal que trabalha como auditor é treinado na ISO 
19011, aprendendo a ter uma mudança de postura 
para usar estas abordagens inovadoras. O fiscal 
assistente e os fiscais que se tornam auditores dão 
a certeza de que aquele produto que chega às pra-
teleiras cumpriu com a norma de certificação.  O 
maior benefício da certificação é indireto, não é 
nem agregação de valor e nem garantia de mer-
cado, é o produtor se tornando mais competente e 
mais competitivo, com a propriedade na ponta do 
lápis, sabendo calcular seu custo e produzindo de 
forma cada vez mais eficiente.

Sindafa: O IMA possui uma rede laborato-
rial própria. Qual a importância do IMA possuir 
laboratórios oficiais para complementar as análi-
ses fiscais e qual seu impacto na qualidade da ins-
peção e defesa agropecuária? Existem planos para 
ampliação de escopo e aumento da quantidade de 
amostras analisadas pelos laboratórios oficiais?

Thales: O IMA é um órgão de defesa pri-
vilegiado por possuir uma rede de laboratórios 
que dá subsídios às suas atividades. Para realizar 
a certificação, defesa e inspeção de produtos de 
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origem animal e vegetal é imprescindível que se 
tenha respaldo de um laudo analítico. O monito-
ramento e diagnóstico visam à detecção de pos-
síveis focos com investigação e ação imediata do 
serviço de defesa. Os laboratórios realizam diag-
nósticos dos programas oficiais para controlar e/
ou erradicar as doenças dos animais e pragas dos 
vegetais. Um alimento de origem animal, por sua 
natureza intrínseca, está sujeito a contaminações 
microbiológicas, físicas e químicas que podem 
comprometer a saúde pública levando, inclusive, 
a surtos com óbitos. Nesse contexto, as análises 
frequentes e monitoradas são uma valiosa ferra-
menta que subsidiará o serviço de fiscalização. 
Os laboratórios do IMA possuem o sistema 
de gestão ISO/IEC 17025 e pertencem à Rede 
Nacional de Laboratórios Credenciados pelo 
Mapa e acreditado pelo Inmetro, que os capaci-
ta a realizar os diagnósticos oficiais, atendendo 
às exigências dos organismos internacionais. O 
Laboratório de Saúde Animal visa ampliar os 
escopos de diagnósticos. A meta é implantar o 
diagnóstico da Influenza por técnica de biologia 
molecular (PCR), tendo em vista o crescimen-
to da influenza aviária no mundo que faz o País 
redobrar as atenções para a prevenção da doen-
ça. A implantação do diagnóstico avícola para 
influenza faz-se necessária para o atendimento 
complementar aos monitoramentos em granjas e 
criações de risco sanitário.

Sindafa: Existe alguma estratégia da dire-
toria do IMA para a melhoria das condições de 
trabalho e para reposição de pessoal? Qual o pla-
nejamento desta nova gestão neste sentido?

Thales: A diretoria está empenhada em 
buscar alternativas para que nosso trabalho con-
tinue sendo realizado de maneira eficiente. Prova 
disso, são as negociações para celebrarmos um 
termo aditivo ao convênio Suasa que permitirá 
investimento em nossa frota, nos laboratórios e 
em outras ações com vistas a retirada da vacina-
ção. Estão também em vigor os convênios com 
o Ministério da Pesca e do Desenvolvimento 
Agrário. O nosso quadro de pessoal é um tema 
que merece atenção especial e por isso estamos 
aguardando a reforma administrativa do Estado 
que irá determinar, entre outros, as diretrizes so-
bre o assunto. 

Sindafa: Quais são suas expectativas para 
os próximos anos em relação ao IMA e ao Go-
verno do Estado de Minas Gerais?

Thales: Podemos dizer que, sem dúvida, 
serão anos difíceis. Precisamos ajustar as ques-
tões orçamentárias, financeiras de pessoal, con-
vênios e, principalmente, recuperar a autoestima 
de nossos servidores. Uma diretoria composta 
por servidores da casa consegue sem dúvida 
encurtar os caminhos e estabelecer um diálogo 
mais objetivo e técnico junto ao governo. Nossa 
atividade é muito complexa e dinâmica, o que 
se faz necessário inovar, por meio da ciência e 
de novas tecnologias. O desafio é grande e para 
tudo isso, pedimos a colaboração de todos. Te-
mos a certeza de que com trabalho, honestidade, 
humildade e perseverança, alcançaremos êxito 
consolidando nossa importância para o setor.
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Entidade iniciou com o nome de Associação dos
Fiscais Agropecuários de Minas Gerais (AFA-MG),

em 2007. Firmou-se como principal meio de conquista 
para as carreiras de fiscalização agropecuária e

serviu de exemplo aos servidores de outros Estados. 
Por Estevão Mendes

Jornalista

Sindafa-MG

A história do Sindicato dos Fiscais Agropecu-
ários e Fiscais Assistentes Agropecuários de Minas 
Gerais (Sindafa-MG) teve início no dia 10 de no-
vembro de 2007, quando um grupo de profissionais 
do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) rea-
lizou uma assembleia geral para discutir a criação 
da então Associação dos Fiscais Agropecuários de 
Minas Gerais (AFA-MG). Após três encontros para 
alinhar os principais objetivos da entidade, foi apre-
sentada a proposta e aprovação do primeiro Estatuto, 
bem como a eleição da diretoria e do conselho fiscal, 
que contou com a participação de 22 profissionais na 
reunião, entre aposentados e em exercício.

“A partir de conversas nos corredores, verifi-
camos um grupo de pessoas insatisfeitas que alme-
javam melhorar os nossos direitos trabalhistas. Com 
isso, surgiu a ideia de criar uma Associação que pu-
desse nos representar de forma mais objetiva, pois, 
apesar de existir uma Associação para todos os fun-
cionários do IMA, os fiscais agropecuários possuem 
direitos específicos”, conta a médica veterinária, fis-
cal agropecuária e uma das fundadoras da AFA-MG, 
Liana Lara Lima. Desde então, diversos desafios têm 
sido enfrentados na busca pela valorização profis-
sional dos fiscais agropecuários e fiscais assistentes 
agropecuários de Minas Gerais.

Para Soter Caio Batista de Abreu, fiscal agro-
pecuário aposentado e primeiro presidente da AFA-
-MG, o principal desafio no início da Associação foi 
conseguir ser ouvido pelos governantes.  “Chegar ao 
governo para fazer uma reivindicação foi bastante 
desafiador, porque sempre eram colocadas dificulda-
des, e, quando escutavam o que tínhamos para falar, 
diziam que não tinham dinheiro para atender a soli-
citação. E isso até hoje”, lembra.

Paralelo ao trabalho para solucionar as reivin-
dicações da categoria, uma tarefa que demandou 
muito esforço da diretoria da AFA-MG foi buscar a 
união dos fiscais agropecuários de todo o estado. “A 
Classe era muito espalhada em Minas Gerais. Tínha-
mos que trabalhar em todo o estado para poder unir 
o pessoal para fazermos uma associação forte. Fazer 
visitas e convencer da importância de uma entidade 
representativa demandava gasto financeiro e de tem-
po, além de cansaço físico”, conta Soter de Abreu.

Após conseguir o apoio dos fiscais agropecuá-
rios e dos fiscais assistentes agropecuários, de outras 
entidades de classe e até mesmo de parlamentares, a 
AFA-MG começou a ser vista como uma entidade 
séria e de forte representação, conseguindo, aos pou-
cos, conquistar benefícios para a categoria.
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mais de uma década de 
história e trabalho

Conquistas
Um dos primeiros e principais destaques no 

trabalho realizado pela AFA-MG foi a conquista 
da incorporação da parcela fixa da Gratificação de 
Desempenho, Escolaridade e Produtividade dos 
Servidores do IMA (Gedima), representando um 
ganho real de 64% no vencimento básico dos pro-
fissionais aposentados.

A criação da Gratificação por Atividade de 
Fiscalização Agropecuária (Gafisa) foi outra vitó-
ria marcante para a categoria, porque trouxe uma 
remuneração diferenciada para as carreiras que 
exercem a fiscalização agropecuária, atividade 
fim do IMA. Já essa gratificação representou um 
ganho de 53% em relação ao vencimento básico 
dos fiscais assistentes agropecuários.

Um dos pontos altos da atuação da AFA-
-MG aconteceu em agosto de 2015. Após sentir 
que os direitos dos profissionais estavam sendo 
sucumbidos e sem contar com nenhuma ação do 
governo favorável para a categoria, foi iniciada 
uma greve que durou 15 dias.

Na pauta de reivindicações estavam temas 
debatidos em exaustão, mas que não haviam tido 
nenhuma resposta por parte dos governantes, tais 
como: reajuste imediato da Gedima, com ganhos 
retroativos à data da publicação de benefício, 
como foi concedido aos servidores do Meio Am-
biente; incorporação da gratificação por atividade 
de fiscalização agropecuária e a aprovação de um 
novo plano de carreira para os servidores, com a 
assinatura de um acordo para o cumprimento do 
piso salarial nacional das categorias profissionais.

Durante o período da greve, foram realiza-
das diversas ações para conscientizar a sociedade 
e os profissionais da importância de lutar pelos 
seus direitos. Uma das atividades mais memo-
ráveis foi a doação coletiva de sangue, que mo-
bilizou cerca de 30 fiscais agropecuários, e teve 
como objetivo abastecer o banco de sangue do 
Hemominas.

Estiveram na pauta da paralisação, ainda, 
a realização de reuniões com líderes políticos na 
Assembleia Legislativa para solicitar apoio ao 
movimento, bem como para a intermediação na 
resolução dos problemas.

Após perceber que a paralisação afetava di-
retamente a economia do estado, principalmente 
pela falta de inspeção dos produtos de origem 
animal e vegetal, o governo enviou uma proposta 
à Associação, fato que pôs fim a greve em 31 de 
agosto de 2015.

Entre os pontos apresentados na proposta es-
tavam: redução do fator VT da Gedima, para 75% 
em outubro de 2015 e 50% do valor em janeiro 
de 2016; e a instituição de uma comissão para a 
criação do novo plano de carreira, contando com 
representantes das entidades sindicais.

“Começamos a ser ouvidos e ter um peso 
nas decisões relacionadas às carreiras de fiscaliza-
ção agropecuária, e, em casos extremos chegamos 
a realizar greve. A AFA-MG teve um papel impor-
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Sindicalização
Com as mudanças ocorridas nos últimos 

anos e a necessidade de uma maior representação 
dos profissionais da categoria junto ao governo, foi 
decidido em assembleia geral extraordinária pela 
transformação da Associação dos Fiscais Agrope-
cuários de Minas Gerais em Sindicato dos Fiscais 
Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes 
Agropecuários Estaduais de Minas Gerais (Sindafa-
-MG), em 7 de novembro de 2015.

“A nossa intenção sempre foi a de fundar 
um sindicato que representasse legalmente a cate-
goria fiscal, pois entendíamos que as carreiras de 
fiscal agropecuário e fiscal assistente agropecuário 
não eram reconhecidas como carreiras exclusivas/
típicas de estado e nem tratadas com a devida va-
lorização e respeito por parte do governo de Minas 
Gerais”, explica Moisa Lasmar, atual presidente do 
Sindafa-MG.

De acordo com a presidente, a legislação da 
época exigia que primeiro fosse fundada uma asso-
ciação de classe para depois ser sindicalizada. “Esse 
fato foi muito importante para nós, pois possibilitou 
que a entidade se estruturasse financeiramente e, 
principalmente, amadurecesse politicamente, antes 
de dar entrada no pedido de registro sindical”, lem-
bra.

Prova desse amadurecimento foi o protago-
nismo exercido pela AFA-MG na criação da União 
Nacional dos Fiscais Agropecuários (Unafa) e na 
influência para a fundação de Associações profis-
sionais em outros estados, como na Bahia e em Per-
nambuco.

Após três anos de sua fundação, o Sindafa-
-MG já possui marcas importantes no trabalho 
desenvolvido em defesa da valorização profissio-
nal dos fiscais agropecuários e fiscais assistentes 
agropecuários. Uma delas, a aprovação de um novo 

plano de carreiras para o IMA, com impacto finan-
ceiro autorizado de R$ 64 milhões. Essa conquista 
foi fruto do trabalho da comissão criada em 2015 e 
da intensa mobilização realizada pela categoria em 
2018. A implementação está condicionada ao térmi-
no das vedações impostas pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

A concessão da Ajuda de Custo Diferenciada 
(ACD), em substituição ao vale alimentação, foi 
uma conquista mais recente, e representou ganhos 
de 94,65% e 41,90% em relação aos vencimentos 
básicos das carreiras de fiscal assistente agropecuá-
rio e fiscal agropecuário, respectivamente.

Mesmo com diversas conquistas ao longo dos 
anos, o Sindicato ainda possui um grande objetivo 
pela frente: unir ainda mais os profissionais da cate-
goria. “O nosso principal desafio é a conscientização 
dos colegas acerca da importância da luta sindical. 
Nós contamos hoje com uma taxa de associação de 
mais de 80% do quadro de fiscais do IMA, mas gos-
taríamos que todos participassem mais ativamente 
das manifestações e das discussões que norteiam o 
nosso plano de trabalho”, conta Moisa.

De acordo com a presidente do sindicato, as 
conquistas alcançadas até o momento pela AFA-
-MG/Sindafa-MG só fortalecem a categoria. Vale 
apontar que nos próximos anos o desafio será sensi-
bilizar os governantes sobre a importância do servi-
ço de fiscalização agropecuária para o crescimento 
do agronegócio mineiro e para a proteção da saúde 
da população.

“A publicação dessa revista representa mais 
um marco em nossa história e o objetivo é que ela 
seja uma vitrine do importante trabalho que execu-
tamos. Esperamos que ela continue sendo escrita 
por muitos anos, sempre com a participação de vo-
cês, filiados ao Sindafa-MG”, finaliza Moisa.

tante na conquista das gratificações e no melhora-
mento das carreiras. Antes da Associação estávamos 
todos dispersos e insatisfeitos, e não fazíamos nada 
para mudar isso. Tivemos, ao logo dos anos, ganhos 
trabalhistas reais, e, hoje, somos ouvidos tanto pelo 
governo quanto pelo poder legislativo estadual e fe-
deral”, declara Liana Lima.

“Além dos ganhos financeiros percebidos ao 
longo desses anos, do respeito com que somos tra-
tados hoje pelo governo e da atenção que as nos-

sas demandas recebem na Assembleia Legislativa, 
acredito que a nossa principal conquista foi termos 
nos estabelecido como a única representante le-
gítima dos fiscais do IMA, que sempre atuou com 
transparência e democracia, por discutir e decidir 
todas as questões relevantes em assembleias com a 
categoria”, ressalta Moisa Medeiros Lasmar, médi-
ca veterinária e fiscal agropecuária, que presidiu a 
AFA-MG nos anos de 2011 a 2015.
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O Brasil é o maior produtor mundial de citros 
e lidera a produção de suco de laranja. Evidente-
mente, os protagonistas na produção de laranja 
fresca do mundo são também brasileiros, com par-
ticipação de 36,7%, a China com 12,5%, a União 
Europeia com 12,2%, os Estados Unidos com 9,9% 
e o México com 8,8% do total. O Sudeste do Brasil, 
região com maior produção nacional, onde se in-
clui o estado de Minas Gerais, a produção de citros 
sempre sofreu com perdas devido à introdução e 
estabelecimento de várias pragas e doenças. A mais 
recente o Huanglongbing (HLB), identificada em 
2004 no estado de São Paulo (1º relato no Brasil) e 
em 2005 em Minas Gerais é a doença bacteriana de 
maior impacto na citricultura mundial. 

No mundo o HLB já disseminou pelo sudo-
este da Ásia, África e continente americano: Esta-
dos Unidos em 2005, México em 2009, Argentina 
em 2012 e Paraguai em 2013. A doença é de difícil 
controle e tem como agente causal no Brasil a bac-
téria das espécies Candidatus Liberibacter asiati-
cus e Candidatus Liberibacter americanus, que são 
transmitidas por um vetor o psilídeo Diaphorina 
citri, inseto sugador que introduz a bactéria no flo-
ema da planta.

Sintomas
Os sintomas de HLB não são fáceis de identi-

ficar sem um adequado treinamento, embora exis-
tam sintomas bem típicos que incluem o mosque-
amento amarelo das folhas, variando da tonalidade 
do amarelo ao verde escuro, curvadas, de tamanho 
reduzido, nervuras expressas, claras e endurecidas, 
frutos pequenos com assimetria da polpa e aborta-
mento de sementes (Figura I) e quedas de frutos em 
estágios avançados da doença, pode ocorrer desfo-
lha e morte do ponteiro da planta doente.

por Leonardo Henrique Martins do Carmo
Engenheiro Agrônomo /Fiscal Agropecuário

Sintomas do HLB. Fonte: acervo do autor.

Líder da citricultura,
Brasil registra a praga Huanglongbing 
de maior impacto mundial em MG
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Controle
Para o controle do HLB tem-se preconi-

zado a erradicação de plantas sintomáticas, vi-
sando reduzir as fontes de inóculo primário e 
secundário nas propriedades. A ação deve ser 
feita rapidamente durante vistorias permanentes. 
O monitoramento e controle do vetor contribui 
para reduzir a disseminação primária e secundá-
ria de maneira preventiva, deve-se utilizar mudas 
sadias oriundas de viveiros telados, com malhas 
de no máximo 0,87 x 0,30 mm, que impedem a 
entrada de Diaphorina citri.

No Brasil existe normatização específica 
para o HLB, sendo uma medida legislativa de-
terminante para o sucesso do controle da doen-
ça. Essa é baseada em vistorias nas lavouras de 
citros em regiões com a presença do HLB, nas 
quais quando verificado o sintoma da doença se 
faz necessário erradicar as plantas infectadas. Os 
dados destas vistorias são enviados semestral-
mente para o IMA em formato de relatórios.

objetivo do estudo
O estudo objetivou: a) organizar, atualizar 

e criar uma nova estrutura de base de dados de 
ocorrência de HLB no estado de Minas Gerais, 
desde o ano de 2005 até 2017; b) sumarizar os 
dados de prevalência e incidência do HLB no 
tempo e no espaço (Figura II) e c) desenvolver 
um sistema online de consulta com geração de 
relatórios, gráficos e mapas de distribuição e di-
nâmica temporal da dispersão da doença.

resultados
No período de 2005 a 2017, 1.032 proprie-

dades, localizadas em 96 municípios espalhados 
em três regiões geográficas, foram inspeciona-
das, conforme é verificada na Figura III. A do-
ença HLB fora detectada em 61 municípios. O 
número total de plantas erradicadas chegou a 
294.697, sendo 82% de plantas erradicadas na 
região Sul de Minas, 16% no Triângulo Mineiro 
e 13% na região Central, predominando em pro-
priedades de classe mini (menor que 10 hectares) 
e pequena (de 10 até 15 hectares). 

Nas propriedades com HLB, a incidência 
média foi de 4,47% de plantas sintomáticas (Fi-
gura IV), com pouco menos de 10 propriedades 
com incidência superior a 50%. A maior disper-
são espacial da doença ocorreu na região Sul de 
MG a partir de 2013, especialmente nas áreas de 
tamanho mais reduzido. A distância de proprie-
dades vizinhas com HLB tem maior frequência 
em até 10 km, mostrando a regionalização da 
doença (Figura V).

Frequência de distâncias entre uma propriedade com ocorrência de 
HLB e sua vizinha mais próxima, também com relato da doença, 
considerando os dados de ocorrência relatados até o ano de 2017.



Conclusão:
O Huanglongbing em Minas Gerais disper-

sou-se ao longo de 13 anos para 61 municípios 
de três regiões de grande importância para pro-
dução de citros. A região Sul de Minas foi a mais 
afetada pela doença, principalmente em produ-
tores com áreas menores de 50 hectares, onde 
já está estabelecido o ciclo de contaminação 
secundário. No Triângulo Mineiro a prevalência 
do HLB é estável, mas a incidência é elevada em 
propriedades com áreas de produção menores 
que 10 hectares. 

Na região Central mesmo com a recente in-
trodução do HLB nos pomares de citros a menos 
de cinco anos, a prevalência do HLB é elevada, 

porém com incidência baixa. Considerando que 
nessa região as características das propriedades 
são semelhantes a região Sul de Minas, podendo 
atingir números de prevalência e incidência ele-
vados. Assim, sugere-se a adoção de um manejo 
regional da doença, pois somente a erradicação 
de plantas com sintomas não terá sucesso contra 
a pior praga da citricultura, tornando indispensá-
vel para a medida de manejo e controle do vetor 
psilídeo Diaphorina citri.

Um sistema interativo HLBmg em formato 
de página da internet foi desenvolvido para rece-
ber os dados das vistorias realizadas em Minas 
Gerais e para a visualização dos dados do banco 
em formato de texto, tabelas, gráficos e mapas. 
O sistema ficará disponível já para o envio dos 
relatórios do primeiro semestre de 2019.
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partir desse período, várias leis e decretos mo-
dificaram esse serviço, acompanhando interesses 
políticos e econômicos nacionais e internacio-
nais (COSTA et al., 2015). 

Consequentemente, a partir de 1989 ocor-
re a descentralização do serviço de inspeção e 
fiscalização no Brasil. Atualmente, tornando 
competentes para a realização da inspeção e fis-
calização de produtos de origem animal: as Se-
cretarias ou Departamentos de Agricultura dos 
Municípios com seus respectivos Serviços de 
Inspeção Municipais; as Secretarias de Estado 
de Agricultura dos Estados, Distrito Federal com 
seus respectivos Serviços de Inspeção Estaduais; 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) com seu respectivo Serviços de 
Inspeção Federal (BRASIL, 1989). 

Antônio de Souza Filho e Patrícia Barros Reis Fonseca
Médicos Veterinários / Fiscais Agropecuários

Inspeção de carnes é
importante para evitar a 
transmissão de doenças 

A inspeção industrial sanitária de produtos 
de origem animal consiste na adoção de um con-
junto de normas e procedimentos com a finali-
dade de se obter um produto isento de qualquer 
risco e/ou perigo higiênico sanitário e com alta 
qualidade comercial e tecnológica, sem afetar 
e prejudicar o consumidor e o meio ambiente 
(Costa et. al.,2015).

No Brasil a inspeção iniciou-se com a che-
gada da família real portuguesa em 1808 e inten-
sificou-se em 1915, com a criação do Serviço de 
Indústria Pastoril, cuja metodologia de atuação 
foi a base para a inspeção que se conhece hoje. 
Contudo, a consolidação do Serviço Brasileiro 
de Inspeção de POA´s só ocorreu em 1950, com 
a instituição da Lei 1.283 (“Lei-Mãe” da inspe-
ção). Ela obriga a adoção, em todo o território 
nacional, do Serviço de Inspeção de POA´s. A 
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objetivo
O objetivo do presente artigo é mostrar 

algumas doenças específicas e toxinfecções ali-
mentares que podem ser veiculadas por carnes 
sem a imprescindível inspeção e fiscalização.

Desenvolvimentos
A comercialização de carnes, sem terem 

sido submetidas aos adequados procedimentos 
sanitários de inspeção, expõe ao risco a popula-
ção devido ao abate de animais doentes, assim 
como a manipulação imprópria durante a obten-
ção e o inadequado armazenamento do alimento 
cárneo. Essa falha na produção torna o alimento 
um importante veículo de patologias ao consu-
midor, provocando riscos a sua saúde e gastos 
com tratamentos e medicações, tanto por parte 
dos indivíduos, quanto dos órgãos de saúde pú-
blica (LAGE, et al, 2018).

O abate clandestino no país é estimado em 
torno de 40%. Pesquisas chegaram nesse nú-
mero após análise de dados estatísticos obtidos 
através do consumo per capta de carne, dados de 
abate inspecionado e dados de produção de cou-
ro no país (MATHIAS, 2008). Entretanto, pela 
imensidão territorial do país e pela fragilidade na 
obtenção de alguns destes dados, torna-se difí-
cil mensurar com precisão esta clandestinidade, 
contando com percentual mais elevado em algu-
mas regiões e menos em outras. 

Porém, é indiscutível que, o consumo de 
carne sem inspeção traz danos à saúde do con-

sumidor, elevam gastos com saúde pública, 
prejudica a arrecadação fiscal de municípios e 
Estados. Tem consequências em fragilizar os 
programas de saúde animal no Brasil, que reque-
rem em suas avaliações dados mais precisos das 
cadeias produtivas. Dentre as principais doenças 
veiculadas ao homem pela ingestão de carne ina-
dequada sanitariamente, não inspecionada estão: 
o complexo teníase-cisticercose, a salmonelose 
e a tuberculose. 

A cisticercose tanto no animal quanto no 
humano é considerada um grave problema so-
cioeconômico em muitos países. Por se tratar de 
uma zoonose endêmica, ela afeta a saúde pública 
nos países em desenvolvimento como um todo. 
A invasão da larva no sistema nervoso central é 
considerada uma grande complicação da doença 
em humanos. A inspeção sanitária de carnes e o 
diagnóstico e tratamento da doença nos humanos 
constituem medidas de controle da cisticercose 
(PFUETZENREITER & DE ÁVILA-PIRES, 
2000). 

Difundida amplamente no Brasil, a cis-
ticercose bovina repercute negativamente na 
produção de carne em diversos estados do país. 
Trata-se de uma das afecções mais ocorrentes 
nos abates sob inspeção sanitária tornando-
-se motivo de preocupação para frigoríficos e 
produtores, devido aos prejuízos que acarreta 
(GUIMARÃES-PEIXOTO et al., 2012). Para 
se ter ideia da gravidade, os mesmos autores fi-
zeram um levantamento retrospectivo acerca da 
ocorrência da cisticercose bovina, diagnosticada 
através do exame post-mortem pelo Serviço de 
Inspeção Federal do Estado do Paraná entre os 
anos de 2004 a 2008, constatando uma prevalên-
cia de 2,23% de cisticercose bovina no Estado, 
resultando prejuízos de ordem econômica ao 
condenar 29.708,550 kg de carne bovina. 

A salmonella spp. é um dos microrganis-
mos mais amplamente distribuídos na natureza, 
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sendo os animais e o próprio homem os principais 
reservatórios naturais. É considerado como um dos 
principais agentes envolvidos em surtos de origem 
alimentar. Apesar dos avanços tecnológicos alcan-
çados, esse problema ainda ocorre mundialmente, 
tendo as aves, os suínos e os bovinos como res-
ponsáveis pela maior disseminação desse agente 
patogênico. A ampla distribuição da salmonella 
spp. entre os animais, a existência de portadores as-
sintomáticos e sua permanência no ambiente e nos 
alimentos contribuem para que este microrganismo 
assuma um papel de grande relevância na saúde 
pública mundial e, portanto, programas permanen-
tes de controle e erradicação devem ser adotados 
(SHINOHARA et al., 2008).

A transmissão da salmonella spp. ao homem 
ocorre principalmente devido à ingestão de alimen-
tos contaminados. Animais infectados, submetidos 
a um fator estressante no frigorífico, podem ex-
cretar esse microorganismo, contaminando equi-
pamentos e utensílios do abate, assim provocando 
contaminação cruzada aos produtos em elaboração. 
Portanto, a correta higienização das instalações e 
equipamentos industriais torna-se medida de con-
trole e eliminação do agente (MACHADO et al., 
2016). 

Silva et al. (2018) por meio de pesquisas, co-
letaram 240 linfonodos mesentéricos (LM) e 240 
carcaças suínas (CS) em abatedouros no Distrito 
Federal para detecção de Salmonella spp. revelan-
do uma prevalência de 68,75% em LM de suínos 
abatidos e de 29,17% em CS suína. A análise dos 
dados obtidos demonstrou que a distância entre 
granja de origem e abatedouro apresentou correla-
ção positiva moderada com a prevalência do mi-
crorganismo em LM de suínos abatidos. 

A tuberculose bovina é uma doença cau-
sada pelo Mycobacterium bovis. As fêmeas da 
espécie bovina, acima de 36 meses, em proprie-
dades de leite com certo grau de tecnificação se 
caracterizam como as principais hospedeiras. As 
propriedades com altas taxas de introdução de 
animais são as mais acometidas, principalmente 
aquelas que recebem animais sem a realização 
prévia de tuberculinização. Lamentavelmente 
parece ser prática comum em diversas proprie-
dades (GRISSI FILHO et al., 2011). Os mesmos 
autores coletaram 587 amostras de lesões suges-
tivas de tuberculose em 79 abatedouros de bo-
vinos no estado de São Paulo, das quais foram 
obtidos 253 isolados de M. bovis.

O agente causador da tuberculose humana 
é o Mycobacterium tuberculosis, entretanto, o 
M. bovis pode causar tuberculose em humanos, 
especialmente no caso de pessoas imunossupri-
midas, tornando-se um problema de saúde públi-
ca. A prevalência de tuberculose humana causa-
da pelo M. bovis é desconhecida (ABRAHÃO et 
al, 1999). Portanto, é imprescindível a interação 
entre a medicina veterinária e a medicina huma-
na, no campo de pesquisa para este específico 
microorganismo, quanto sua prevalência na tu-
berculose humana. 

Segundo Jay et al. (2005), dentre os princi-
pais microorganismos responsáveis pelas toxin-
fecções alimentares devido à ingestão de carne 
temos:

- Escherichia coli: pertence ao grupo dos 
coliformes fecais, indicam contaminação dos 
alimentos por fezes – causam surto de diarreia 
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infantil em recém-nascidos, calafrios, febre, dores 
abdominais e disenteria, diarreia aquosa, desidrata-
ção, choque e algumas vezes vômito. É chamada de 
diarreia dos viajantes. O contágio se dá por homem-
-alimento-homem. Promove a colite hemorrágica – 
com início de forte dor abdominal, seguida em 24h 
de diarreia aquosa, que mais tarde se torna uma diar-
reia de sangue. 

- Shigella: causa a disenteria bacilar, é de alta 
patogenicidade.

- Vibrio: causa a cólera; dor abdominal, dor de 
cabeça muito forte e diarreia.

- Staphilococcus aureus: causa intoxicação 
alimentar. Encontrado comumente no ar, poeira, gar-
ganta, olhos, nariz, boca, mãos, lesões da pele, fe-
ridas, furúnculos e são transmitidos aos alimentos, 
dentre eles a carne. O homem é a principal fonte de 
contaminação. Entre os sintomas de intoxicação têm-
-se vômitos, náuseas, cólicas abdominais e diarreias. 
Nos casos mais graves, observam-se sangue e muco 
nas fezes.

- Clostridium perfringens: muito comum asso-
ciado em surtos pelo consumo de carnes.  Encontrado 
no solo, poeira e fezes do homem. Entre os Sintomas 
têm-se fortes dores abdominais, diarreias, náuseas e 
raramente aparecem vômitos.

- Clostridium botulinum: mais comumente en-
contrado em conservas, principalmente onde não há 
higiene no processamento. Produz uma toxina muito 
forte que pode levar uma pessoa ao óbito em poucas 
horas. A letalidade pode chegar a 76% dos casos. Há 
registros que em casos graves as mortes foram entre 
20 e 24h, após a ingestão da toxina.

- Bacillus cereus: provoca intoxicação alimen-
tar e está associado com molhos cárneos, embutidos, 
almôndegas, carne moída e condimentos. Entre os 
sintomas têm-se: forma diarréica, que geralmente 
dura de 8 a 16h, com náuseas, dores abdominais, 
diarreia aquosa e raramente vômito. A forma emética 
dura de 1h até 5h e apresenta náuseas, vômito e gas-
troenterite aguda.

- Listeria monocytogenes: causa a listeriose. 
Pode ser mais comumente encontrado no solo e vei-
culado pela água. Consegue se multiplicar em tem-
peratura de refrigeração dos alimentos. A listeriose 
tem diversas manifestações clínicas: septicemia, 
endocardite, conjuntivite, meningite e meningoence-
falite. Letalidade muito alta. Atinge principalmente 
pessoas idosas e crianças imunodeficientes.

- Campilobacter jejuni – encontrado principal-
mente em carnes de aves. Muito difundido pela con-
taminação cruzada com outras carnes. No humano 
causa enterite.
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Conclusão:
A adoção de procedimentos adequados de ins-

peção e medidas preventivas, por meio da implanta-
ção e monitoramento de Programas de Autocontro-
le pelas empresas produtoras de alimentos, têm-se 
mostrado eficientes para conferir segurança técnica-
-higiênico-sanitária na produção desses alimentos 
em geral e, especificamente aos produtos cárneos. 
Essas ações e atitudes vêm proporcionando redução 
nos custos e garantia de qualidade, que é a obrigação 
de quem produz, conferida pelos órgãos oficiais de 
fiscalização.

O mapeamento das doenças veiculadas por ali-
mentos fornece subsídios para o desenvolvimento de 
medidas políticas, legislativas, priorização de áreas 
de pesquisa e avaliação de programas de controle de 
surtos epidêmicos (SHINOHARA et al, 2008).

Os dados apresentados acima reforçam a im-
portância do consumo de carne inspecionada para 
evitar a disseminação de doenças. Além disso, vale 
ressaltar a importância do fiscal agropecuário e fiscal 
assistente agropecuário no trabalho diário do acom-
panhamento do abate nos frigoríficos.
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A Constituição brasileira de 1988 estabelece 
nos artigos 23 e 24 competência comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para proteger o meio ambiente, fomentar a produção 
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, 
bem como legislar concorrentemente sobre produ-
ção e consumo (Brasil, 1988).

Para atender a determinação emanada da nova 
Carta Magna, os órgãos públicos procuraram suas 
estruturas administrativas de acordo com os princí-
pios constitucionais de legalidade, finalidade, moti-
vação, razoabilidade, proporcionalidade, moralida-
de, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência que regem a Adminis-
tração Pública brasileira, revitalizando segmentos 
até então estagnados, baseados que eram em um 
modelo de administração centralizadora, que em-
perrava processos e dificultava as relações entre as 
instâncias federal, estadual e municipal de governo.

Com o novo marco legal e consequente orde-
namento jurídico, abria-se um amplo cenário que 
implicava concessão de poder aos Estados que a 
partir de então assumiam atividades até o momento 
executadas pela União e, no caso da defesa agro-
pecuária, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – Mapa. Com essa nova realidade 
administrativa, leis estabelecendo competências en-
tre as instâncias federal, estadual e municipal foram 
publicadas e as responsabilidades compartilhadas. 
Na área de defesa vegetal foi publicada a legislação 
abaixo:
- Lei nº 7.802, de 11 de julho de 198, que dispõe sobre 
agrotóxicos, seus componentes e afins, alterada pela lei 
no 9.974, de 06 de junho de 2000, bem como o decreto nº 
4.074, de 04 de janeiro de 2002, que aregulamenta.
- Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre 
a política agrícola e o decreto nº 5.741, de 30 de março de 
2006, que regulamenta os seus artigos 27-A, 28-A e 29-A 
e organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária - Suasa.
- Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre a agricultura orgânica e o decreto nº 6.323, de 27 de 
dezembro de 2007, que a regulamenta.
- Lei nº 10.711, de 05 de agosto de 2003, que dispõe so-
bre o sistema nacional de sementes e mudas e o decreto nº 
5.153, de 23 de julho de 2004, que a regulamenta.

Todos os segmentos da agricultura estão 
contemplados com legislações recentes, exceto a 
fitossanidade que é executada com base em uma 
legislação antiga, cujo marco regulatório, o decreto 
24.114, de 12/04/1934, já possui 85 anos de existên-
cia. Essa lacuna legal necessita ser suprimida, me-
diante publicação de uma lei moderna e inovadora 
que privilegiea agilidade dos procedimentos da fi-
tossanidade nacional, que seja de fácil entendimento 
e aplicabilidade, além de evitar choque com as atu-
ais legislações da área de defesa sanitária vegetal. 

Devido a pequena estrutura de pessoal, ins-
talações, veículos e de equipamentos existente no 
Mapa, era difícil executar as atividades de defesa 
agropecuária nas mais diversas localidades do país. 
Por isso e também por estar amparado pela distri-
buição legal de competências, tornou-se necessário 
transferir para as Unidades da Federação, a respon-
sabilidade para executar as ações até então de com-
petência da União.

O Brasil avançava na abertura de novas fron-
teiras agrícolas, aumentava a produção agropecu-
ária e ganhava espaço no mercado internacional, 
mediante crescente desempenho das exportações e 
consolidação do agronegócio nacional que contri-
buía cada vez mais decisivamente para aumentar o 
Produto Interno Bruto (PIB) e equilibrar a balança 
comercial brasileira como sucede até os dias atuais; 
esses fatos referendavam a mudança de postura para 
efetivar a descentralização da instância federal para 
a estadual.

por Nataniel Diniz Nogueira

Atuação dos órgãos estaduais de 
defesa agropecuária nos
programas de combate a pragas 
quarentenárias presentes
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O aumento da produção agrícola implica 
no uso permanente de tecnologias que assegu-
rem o desempenho da atividade, promovam o 
desenvolvimento sustentável, contribuam para 
a geração de emprego e renda, bem como para 
a manutenção do homem no campo, além de 
possibilitar novas formas de exploração agríco-
la. O Brasil destaca-se como grande produtor e 
exportador de produtos oriundos da agricultu-
ra, especialmente, café, complexo soja, suco de 
laranja, açúcar e álcool; mas associado a esse 
grande desempenho produtivo houve aumento 
da ocorrência de pragas, tanto daquelas já pre-
sentes como também das até então ausentes, 
agora introduzidas, cuja consequência foi um 
grande prejuízo para a produção nacional.

Consideradas grande problema para as 
nações, as pragas quarentenárias são regula-
mentadas pela Organização Nacional de Pro-
teção Fitossanitária - ONPF de cada país a fim 
de que as ações de sanidade vegetal sejam apli-
cadas com êxito e se cumpram as exigências 
estabelecidas. A ONPF do Brasil é o Departa-
mento de Sanidade Vegetal – DSV, do Mapa, 
que publicou a Instrução Normativa nº 52, de 
18 de dezembro de 2007, determinando que:

Art. 3º Para efeito desta Instrução Normativa enten-
de-se por:

I - Praga Quarentenária Ausente: praga de impor-
tância econômica potencial para uma área em peri-
go, porém não presente no território nacional;
II - Praga Quarentenária Presente: praga de im-
portância econômica potencial para uma área em 
perigo, presente no país, porém não amplamente 
distribuída e encontra-se sob controle oficial.
Art. 8º As Instâncias Intermediárias do Sistema Uni-
ficado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) 
serão responsáveis pela vigilância fitossanitária na 
realização dos levantamentos para detecção, delimi-
tação e monitoramento das pragas quarentenárias 
presentes, delimitando a área de ocorrência e a sua 
importância econômica.
Art. 10. Compete ao Mapa a auditoria, a supervi-
são e a avaliação das ações desenvolvidas para a 
categorização, detecção, monitoramento, controle 
e erradicação das pragas quarentenárias presentes.

Em virtude da exigência legal acima ex-
pressa, verifica-se a importância do trabalho 
dos órgãos estaduais de defesa, cujo compro-
misso e empenho na execução das medidas de 
controle fitossanitário garantem o êxito para 
conter a disseminação das pragas em cada 
Unidade da Federação. A Instrução Normativa 
nº 38, de 10 de outubro de 2018, do Mapa, rela-
ciona 12 diferentes pragas quarentenárias pre-
sentes no Brasil, entre ácaros, insetos, fungos, 
procariontes e plantas infestantes.

A ocorrência de pragas A2 no Brasil está 
demonstrada no Quadro 1, distribuída por Uni-
dade da Federação (UF), quantidade e o nome 
científico da praga.

Quadro 1 – ocorrência de pragas quarentenárias A2 por UF

Fonte: MAPA. Instrução normativa n° 38 de 01/10/2018.

UF Nº praga
AC 01 Mycosphaerella fijiensis
AL 01 Ralstonia solanacearum raça 2
AM 03 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Ralstonia solanacearum raça 2.
AP 04 Anthonomus tomentosus; Bactrocera carambolae; Mycosphaerella fijiensis; Ralstonia solanacearum raça 2.
BA 03 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Xanthomonas campestris pv. viticola
CE 02 Xanthomonas citri subsp. citri; Xanthomonas campestris pv. viticola.
DF 00 -
ES 02 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis.
GO 02 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis.
MA 02 Mycosphaerella fijiensis; Xanthomonas citri subsp. citri.
MG 04 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Candidatus Liberibacter spp.; Xanthomonas citri subsp. citri.
MS 03 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Xanthomonas citri subsp. citri.
MT 03 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Xanthomonas citri subsp. citri.
PA 03 Bactrocera carambolae; Mycosphaerella fijiensis; Ralstonia solanacearum raça 2.
PB 00 -
PE 02 Guignardia citricarpa; Xanthomonas campestris pv. viticola.
PI 01 Xanthomonas citri subsp. citri.
PR 05 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Neonectria galligena;
  Candidatus Liberibacter spp.; Xanthomonas citri subsp. citri.
RJ 03 Sternochetus mangiferae; Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis.
RN 00 -
RO 02 Mycosphaerella fijiensis; Ralstonia solanacearum raça 2.
RR 07 Schizotetranychus hindustanicus; Bactrocera carambolae; Anthonomus tomentosus;
  Mycosphaerella fijiensis; Ralstonia solanacearum raça 2;
  Xanthomonas citri subsp. citri; Xanthomonas campestris pv. viticola.
RS 04 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Neonectria galligena; Xanthomonas citri subsp. citri.
SC 04 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Neonectria galligena; Xanthomonas citri subsp. citri.
SE 01 Ralstonia solanacearum raça 2.
SP 04 Guignardia citricarpa; Mycosphaerella fijiensis; Candidatus Liberibacter spp.;
  Xanthomonas citri subsp. citri.
TO 02 Mycosphaerella fijiensis.
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Com exceçãodo Distrito Federal, Paraíba 
e Rio Grande do Norte, todas as Unidades da 
Federação registram pelo menos uma praga qua-
rentenária A2 em seu território, sendo Roraima, 
com sete ocorrências, a UF na qual se menciona 
o maior número, seguido por Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Tocantins e Acre, totalizando 
sete diferentes pragas na Região Norte. A Região 
Sul por sua vez, fica em segundo lugar com cin-
co confirmações, sendo o estado do Paraná o que 
apresenta o maior número, cinco pragas, seguido 
por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Na Região Sudeste, são cinco diferen-
tes pragas presentes; Minas Gerais e São Pau-
lo relatam quatro pragas cada, seguidos de Rio 
de Janeiro com três e Espírito Santo com duas. 
Na Região Nordeste, o estado da Bahia com 
três ocorrências, registra o maior número de 
comprovações seguido por Ceará, Maranhão e 
Pernambuco com duas cada, Alagoas, Piauí e 
Sergipe com uma cada, totalizando a presença 
de quatro diferentes pragas. Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul registram três confirmações cada, 
seguidos por Goiás com duas, que totaliza três 
diferentes pragas na Região Centro Oeste, sendo 
a região com menor número de comprovações.

A execução de atividades descentralizadas 
pelas Unidades da Federação era um marco le-
gal, entretanto teórico inicialmente, porque sua 
efetivação dependia fundamentalmente das es-
truturas oficiais existentes, ainda frágeis, bem 
como do interesse político de cada Estado, de 
forma que se tornou necessário fortalecer o siste-
ma nacional de defesa vegetal, com a integração 
e compartilhamento de medidas protetivas. A 
atuação dos órgãos estaduais de defesa agrope-
cuária é essencial para controlar a disseminação 
de pragas em território estadual como também 
em âmbito nacional já que é por meio das ações 
de erradicação, prevenção e fiscalização execu-
tadas por esses órgãos que a produção agrícola 
fica protegida.

Até a instituição das autarquias estaduais, o 
trabalho de defesa agropecuária era realizado pe-
las secretarias estaduais de agricultura por meio 
de departamentos a elas subordinados. Entretan-
to, com a criação dessas entidades vinculadas às 
Secretarias de Agricultura, mas com autonomia 
administrativa e financeira, as atividades alcan-
çaram expressiva qualidade de execução cujo 
resultado é um sistema de defesa qualificado e 
autônomo, que realiza as atividades de forma 
integrada com todas as Unidades da Federação 

apesar de existirem muitas dificuldades que de-
vem ser superadas a fim de que o trabalho apre-
sente resultados que potencializem a qualidade 
do serviço de defesa sanitária vegetal brasileiro.

Há em todo o país, em cada Unidade da Fe-
deração, um órgão responsável pela defesa agro-
pecuária e com isso o sistema nacional de defesa 
agropecuário está mais consolidado, apesar de 
carecer ainda de permanente aprimoramento, 
dada a peculiaridade da atividade caracterizada 
por ações emergenciais, cuja demora na tomada 
de decisão pode comprometer a produção esta-
dual, principalmente porque a disseminação de 
pragas está muito facilitada pela globalização e a 
rapidez com que elas ocorrem em diferentes par-
tes do planeta, obriga os países a estarem sempre 
vigilantes.

O Brasil possui extensa fronteira terrestre 
com 10 países que totaliza 15.719 km, sendo 
10.948 km na Região Norte, 2.297 km na Re-
gião Centro-Oeste e 2.474 km na Região Sul 
envolvendo 11 Estados. Por essa razão torna-se 
imperativo que essas fronteiras sejam vigiadas e 
protegidas por meio de um sistema de vigilância 
integrado que envolva a participação do Mapa 
com robusto aporte de recursos financeiros, 
equipamentos de informática e veículos, entre 
outros tipos de apoio, enquanto os órgãos esta-
duais deverão disponibilizar recursos humanos 
suficientes para prestarem o serviço de manei-
ra continuada e segura, contribuindo para que a 
realização do trabalho beneficie diretamente a 
produção agrícola brasileira.

A agregação dos órgãos estaduais de de-
fesa agropecuária no Fórum Nacional dos Exe-
cutores de Sanidade Agropecuária – Fonesa tem 
contribuído sobremaneira para a discussão har-
mônica de temas comuns e orienta a tomada de 
decisão para solucionar problemas das diversas 
Unidades da Federação. A regionalização desse 
Fórum deve ser praticada porque se constitui 
em importante estratégia para debater temas que 
atingem as cinco regiões brasileiras e propor so-
lução local com anuência e orientação central.

A atuação dos órgãos estaduais de defesa 
agropecuária é condição indispensável para con-
trolar as pragas que atacam a agricultura, razão 
pela qual a estruturação adequada e eficiente 
dessas instituições oficiais garante o processo 
de vigilância sanitária em nosso país, razão pela 
qual o fortalecimento e consolidação de todas 
elas significa um trabalho seguro e confiável.
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O Brasil é um grande produtor e expor-
tador de carne suína e apesar dos constantes 
investimentos nas áreas de melhoramento 
genético, sanidade, nutrição e manejo, a alta 
mortalidade decorrente do desconforto tér-
mico prolongado ainda provoca prejuízos na 
atividade.

A partir da publicação da Norma Inter-
na n.°05 pelo Departamento de Saúde Animal 
no ano de 2009, tornou-se obrigatório a rea-
lização dos seguintes procedimentos: coleta 
de soro sanguíneo de animais reprodutores de 
descarte, notificação ao Serviço de Saúde Ani-
mal frente a achados de lesões hemorrágicas 
múltiplas na inspeção post morten e a notifica-
ção ao Serviço de Saúde Animal frente à veri-
ficação de mortalidade acima de 9% dos lotes 
de terminação a serem abatidos.

Os suínos são animais muito sensíveis a 
alterações na temperatura ambiente, e reagem 
mal quando sujeitados a temperaturas eleva-
das (CARRAZZA et al., 2011) apresentando 
efeitos fisiológicos como aumento da tempe-
ratura corporal, aumento da frequência res-
piratória e cardíaca e resultando em estresse 
térmico (VIERA et al., 2010).

Várias práticas realizadas no pré-abate 
como jejum, deslocamento da baia até o local 
de embarque, movimentação do veículo, tem-
po de transporte, dificuldade dos animais para 
permanecer em pé, odores, ruídos, agressões, 
densidades inadequadas nos caminhões ou 
nas baias para descanso no frigorífico, tem-
peraturas ambientes extremas, deficiência de 
ventilação e doenças podem colaborar para o 
surgimento do estresse.

Este trabalho objetivou investigar a 
ocorrência de alta mortalidade de suínos pro-

venientes de uma granja de ciclo completo e 
encaminhados para o abate.

O serviço veterinário oficial recebeu 
uma notificação de ocorrência de mortalidade 
acima de 9% em leitões de terminação recebi-
dos na empresa de abate provenientes de uma 
granja de ciclo completa localizada no muni-
cípio de Coromandel. 

O fiscal agropecuário deslocou-se até a 
granja para realizar o atendimento à notifica-
ção recebida. O acesso à granja foi permitido 
após cumprir as exigências de biossegurança. 
No dia da fiscalização a granja independente 
alojava 19.632 suínos, sendo 1.483 matrizes, 
nove varrões e 18.140 suínos de terminação. 
Foram inspecionados aproximadamente 6.000 
leitões de creche, terminação e maternidade e 
não se observou nenhuma anormalidade sani-
tária. 

Na fiscalização da parte documental da 
granja o fiscal pode observar que a taxa de 
mortalidade está abaixo do preconizado na IN 
n.°5/2009 para a categoria e que a mortalidade 
ocorreu depois da saída dos animais da granja.

É indicado que após o embarque, os ani-
mais sejam molhados para diminuir e contro-
lar a temperatura corporal (REIS, et al., 2012). 
Neste sentido a granja em questão está equipa-
da com chuveiros de aspersão nas instalações 
de espera para o embarque, dessa maneira os 
suínos podem aguardar o momento do trans-
porte em cumprimento às medidas de bem-
-estar animal, gerando pouco estresse. 

De acordo com Averós et al.(2010), a 
temperatura média exerce mais influência 
na mortalidade do que a duração da viagem, 
portanto o controle das causas do estresse nos 
suínos é o mais indicado em regiões com alto 
índices de mortes.
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O estresse do desembarque é parecido 
com o do embarque. Por causa do cansaço e es-
tresse do transporte esses animais chegam com 
excesso de acido lático nos músculos, logo é 
necessário elimina-lo e reestabelecer o equilí-
brio homeostático que só pode ser obtido com 
o descanso apropriado (FAUCITANO, 2000).

Ainda auditando os documentos, ficou 
nítido que o caminhão transportando 128 suí-
nos destinados ao abate, saiu da granja às 9h 
e chegou ao estabelecimento às 10h25min. Os 
suínos pesavam em média 130 quilos e ficaram 
no caminhão aguardando autorização para o 
desembarque até às 15h20min. 

Ao permanecerem por tempo prolonga-
do, 4h55min, no caminhão os suínos expostos 
à alta temperatura começaram a morrer. A em-
presa de abate recomendou molhar os suínos 
a fim de não sofrerem tanto com a alteração 
térmica. Tal procedimento realizado não foi 
suficiente para evitar a mortalidade. A granja 
conseguiu provar, através dos seus relatórios, 
que a mortalidade naquele período foi de 0,8%. 

Com esse relato, podemos concluir que 
um melhor manejo no pré-abate, boas condi-
ções de transporte, sendo caminhões com es-
truturas adequadas para o transporte dos suí-
nos, a escolha de motoristas qualificados, boas 
condições no alojamento dos animais na espera 
para o abate e logística para o desembarque di-
minuem o estresse e consequentemente a taxa 
de mortalidade de suínos.
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A atual ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina, em recente 
declaração a imprensa afirmou a sua pretensão 
de acabar com a inspeção diária de carnes e 
derivados produzidas no país sob o argumento 
de que beneficiaria principalmente os frigorí-
ficos hoje submetidos a auditorias diárias fei-
tas pelos Auditores Fiscais Federais Agrope-
cuários, sem contudo justificar que benefícios 
traria para o cidadão consumidor.

Como preambulo vem estas declarações 
demonstrar que a ministra desconhece os 
princípios básicos da produção de alimentos 
de origem animal no Brasil, que tem na Lei nº 
1283/1950 a sua expressão máxima por obri-
gar a que todos tenham que ser submetidos à 
prévia fiscalização industrial e sanitária antes 
de serem oferecidos ao consumo, que este 
ato de fiscalizar compete exclusivamente ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e às Secretarias ou Departamento 
de Agricultura dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal em casos específicos pre-
vistos na Lei nº 7.889/1989 e ainda executada 
obrigatoriamente de forma permanente nos 
abatedouros em consonância com o Decreto 
8444 de 2015,  portanto não havendo alusão a 
possiblidade de ser realizada por outra instân-
cia que não seja a oficial.

Por outro lado, o Brasil como o maior 
exportador mundial de carnes, bovina e de 
frango, obriga-se a cumprir os acordos inter-
nacionais firmados que incluem os controles 
oficiais pelo governo, por meio do Serviço de 
Inspeção Federal, de todas as etapas de pro-
dução desde o controle sanitário do rebanho, 
a inspeção das fases tecnológicas de abate, 
industrialização e o acompanhamento até o 
embarque do produto para o destino final.

Qualquer mudança nestes controles, 
mesmo que voltado exclusivamente para es-
tabelecimentos de mercado interno, poderá 
ensejar a perda total ou parcial do mercado 
internacional com os consequentes prejuízos 

por Carlos Alberto Magioli
Médico-veterinário pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, Doutor em Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal Fluminense, Acadêmico da Academia de Medicina 
Veterinária no Estado do Rio de Janeiro e Presidente da 
Comissão Estadual de Saúde Pública Veterinária do CRMV-RJ.

O pERIGO DA tRANSFERÊNCIA DE 
AtIVIDADE pÚBLICA NA
FISCALIZAÇÃO DE ALIMENtOS
pARA A INICIAtIVA pRIVADA

28



econômicos para o país, com os reflexos so-
ciais no setor. Reporta-se ao exemplo da cha-
mada “operação carne fraca” em que, uma no-
tícia policial, ensejou intensa movimentação 
governamental pela eminente perda de mer-
cado internacional para as carnes brasileiras.

Em trabalho elaborado em 2015, na Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), por uma 
comissão de especialistas sob a coordenação 
do Professor Zander Barreto Miranda intitula-
do “Produtos de Origem Animal: Risco a Saú-
de Pública e Consequências Econômicas”, foi 
demonstrado que o poder de Polícia Sanitária 
é intransferível e indelegável a particulares. 
Sem poder de polícia não se executa a ativi-
dade própria a qualquer órgão fiscalizador do 
Poder Público.

Transferir por lei, por convênios, por 
credenciamento, ou por quaisquer atos le-
gislativos ou administrativos a particulares, 
atividades que são inerentes à natureza do 
Poder Público, além de afrontar irreparável e 
inadmissivelmente os mandamentos legais e 
constitucionais e subverter a estrutura natural 
do Estado, significará simplesmente a sua ex-
tinção advindo como consequência imediata, 
com efeitos tácitos e reais, o caos na saúde 
pública.

O Colégio Brasileiro de Médicos Vete-
rinários Higienistas de Alimentos, no mesmo 
documento, se manifesta por caracterizar que 
tarefas inerentes ao poder público não podem 
ser entregues à iniciativa privada, nem sempre 
apta ou idônea a ponto de executar um tra-
balho que diga respeito diretamente à saúde 
pública. A indústria, como empreendimento 
empresarial, visa acima de tudo o lucro, ten-
dendo assim a não garantir a imparcialidade 
frente a atos que, em última análise, lhe re-
sultariam em restrição de ganho econômico. 
Manobras visando assumir uma tarefa que não 
lhes compete somente poderiam interessar aos 
maus empresários desejosos de ludibriarem os 
serviços de fiscalização e consequentemente 
os cidadãos consumidores.

Convém abordar que nos últimos anos 
atos do poder público, mormente emana-
dos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, com respeito a fiscalização 
de produtos de origem animal, tem suscitado 
desconfiança do consumidor melhor informa-
do sobre a qualidade dos alimentos que lhe 
são ofertados.

Em artigo publicado na Revista do Con-
selho Federal de Medicina Veterinária no ano 
de 2001 os eminentes Médicos Veterinários 
do DIPOA Jessy Antunes Guimarães e José 
Christovam Santos, ao abordarem assuntos 

correlatos ao atual, escreveram que “Preo-
cupam-nos, sobremaneira, teses que chegam 
ao nosso conhecimento propondo um imper-
tinente ordenamento de procedimentos, uma 
pretensa nova metodologia de trabalho para a 
inspeção higiênico-sanitária e industrial dos 
produtos de origem animal. Tal iniciativa, se 
não analisada de forma isenta e com profun-
didade, levando em consideração a história 
do Serviço de Inspeção Federal e seu papel 
preponderante na defesa da saúde pública e 
da economia nacionais, poderia conquistar 
adeptos, os menos avisados e principalmente, 
o que seria pior, sensibilizar autoridades pú-
blicas, mormente neste instante político que o 
país vive, em face da agradável sugestão para 
que o Ministério da Agricultura cumpra sua 
missão, seu poder de polícia, sem os custos e 
ônus que a atividade exige”. Estas considera-
ções se avaliadas sob a ótica da propalada pre-
tensão governamental atual, estariam tão coe-
rentes como foram no ano de sua publicação.

Por outro lado, ao se apregoar como 
sempre é feito em declarações ocasionais, 
de que as mudanças seriam apenas para os 
frigoríficos que produzem para mercado in-
terno ficando para os de mercado internacio-
nal assegurados os rigores da fiscalização, só 
serviriam para  aumentar a preocupação com 
as consequências para saúde pública pois o 
cidadão brasileiro tem direito ao consumo de 
alimentos com a mesma qualidade e seguran-
ça do que é exportado, o que estas declarações 
inoportunas  demonstrariam estar sendo negli-
genciado.

A este respeito a Organização Interna-
cional de Saúde Animal (OIE) define como 
princípios fundamentais para os serviços ofi-
ciais veterinários a qualificação profissional, 
independência, imparcialidade, integridade, 
objetividade, legislação e organização do 
serviço, Com respeito à independência reco-
menda que o pessoal dos serviços veterinários 
não esteja submetido a nenhuma pressão co-
mercial, financeira, hierárquica, política ou de 
outro tipo que possa influir em seu juízo e em 
suas decisões, fato que a iniciativa privada por 
si só, como apregoa  a Ministra, não terá con-
dições de garantir.

Constitui-se inconcebível que em um 
país como o Brasil, que tem o agronegócio 
como a mais importante fonte de recursos 
financeiros, que contribuiu com 23,5 % do 
produto interno bruto no ano de 2017, fechan-
do este mesmo ano com um faturamento nas 
exportações de 96 bilhões de dólares, venha 
uma autoridade a público declarar mudanças 
radicais na estrutura centenária e consolidada 
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de fiscalização de produtos de origem animal, 
de reconhecida eficiência e digna de respei-
to mundial, como se isto fosse um mero ato 
administrativo usual de importância menor, 
desconhecendo que as implicações advindas 
podem impedir os avanços deste país que 
marcha para se tornar a curto prazo o maior 
produtor e exportador de alimentos do mundo.

Que as autoridades constituídas possam 
entender que, dada a importância do Bra-
sil nesta área de produtos de origem animal, 
qualquer declaração oficial ou oficiosa, im-
pensada ou proposital, torna-se uma caixa de 
ressonância para o mundo, ávido por avaliar o 
nível de seriedade com que o país trata ques-
tões tão relevantes com reflexos econômicos e 
principalmente sociais para os seus cidadãos.

Por oportuno é conveniente citar o emi-
nente jurista Hely Lopes Meirelles que concei-
tua em sua publicação Direito Administrativo 
Brasileiro que “O Poder de Polícia é a facul-
dade de que dispõe a Administração Pública 
para condicionar e restringir o uso e gozo de 
bens, atividades e direitos individuais, em be-
nefício da coletividade ou do próprio Estado. 
A Legalidade, como princípio de adminis-
tração, significa que o administrador público 
está, em toda a sua atividade funcional, sujei-
to aos mandamentos da lei e às exigências do 
bem comum, e deles não se pode afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato inválido e 
expor-se à responsabilidade disciplinar, civil 
e criminal, conforme o caso”.





A barreira sanitária é o primeiro ponto de 
fiscalização entre os Estados. Os pontos de fisca-
lizações são rigorosos para garantir que cheguem 
ao mercado mineiro alimentos de qualidade e de-
vidamente inspecionados para o consumo. Com 
isso, é possível evitar a entrada ou circulação de 
produtos de origem animal e vegetal contamina-
dos e que possam disseminar doenças e pragas 
no estado.

Todos os veículos que transportam produ-
tos de origem animal estão sujeitos à fiscalização 
do IMA. Há critérios rigorosos para o correto 
manejo, como a devida identificação de rótulos, 
lacres, carimbos e chancelas de inspeção. Esse 
último item, indispensável a todos os produtos 
de origem animal, além da obrigatoriedade do 
documento sanitário de trânsito.

Outra exigência é para o condutor de ve-
ículo que transporta aves, animais aquáticos, 
bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, 
equídeos que deve, obrigatoriamente, estar de 
posse da Guia de Trânsito Animal (GTA). Já para 
realizar o transporte da carga de vegetais e partes 
deles é exigida a Permissão de Trânsito Vegetal 
(PTV). Ambos os documentos podem ser emiti-
dos nos escritórios do IMA.

Em Minas Gerais, a fiscalização sanitária 
no trânsito remete ao final da década de 1960. 
Na época, o governo criou o Grupo Executivo 
de Erradicação da Febre Aftosa em Minas Gerais 
(GERFAMIG). Ao longo dos anos passou por 
várias modificações estruturais até a definitiva 
formalização do IMA, em 1992. Essa mudança 
foi fundamental em solidificar e aperfeiçoar a 
atuação do serviço, tornando-o mais eficaz.

Atualmente, o IMA conta com 15 barrei-
ras sanitárias fixas, funcionando todos os dias, 
24h,com seus servidores em regime de plantão. 
Vale ressaltar, o apoio da Polícia Militar de Mi-
nas Gerais (PMMG), que assiste por meio de 
convênio de cooperação.

O objetivo de controlar o transporte de ani-
mais e vegetais tem gerado resultados positivos. 
Apenas em 2018, foram fiscalizados 108.645 
documentos sanitários nas rodovias de Minas 
Gerais. Isso graças à existência das barreiras sa-
nitárias fixas. 

As barreiras sanitárias do IMA tem inibido 
que condutores transitem dentro do estado mi-
neiro sem a documentação sanitária exigida. É 
efetiva a aplicação de sanções àqueles que es-
tão em desacordo com as normas estabelecidas. 
Tudo isso vem garantindo que cheguem alimen-
tos ao consumidor com origem comprovada e de 
boa qualidade. Dessa maneira, estamos contri-
buindo para que nosso Estado continue sem fo-
cos de febre aftosa e se mantenha como destaque 
no agronegócio nacional e internacional.

Barreiras instaladas
Os municípios mineiros onde as barreiras 

sanitárias do Instituto estão instaladas são: Borda 
da Mata, Córrego Danta, Conceição das Alago-
as, Contagem (Ceasa), Delta, Divisa Alegre, Es-
pinosa, Extrema, Fronteira, Juiz de Fora, Martins 
Soares, Matias Barbosa, Teófilo Otoni, Paracatu 
e Planura. E, encontram-se nas divisas de Minas 
Gerais com os Estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Bahia, Espírito Santo e Goiás.

Rodrigo José Matos
Servidor de carreira do IMA, atuando como fiscal assistente 
agropecuário na Barreira Sanitária de Delta – coordenadoria de 
Uberaba, onde trabalha desde 1984. É graduado em gestão em 
agronegócios e especialista em legislação ambiental.

Com rigor, barreiras sanitárias 
do IMA fiscalizam entrada de 
alimentos em Minas Gerais 
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Tão logo tivemos o rompimento da barragem de 
Brumadinho, o IMA, juntamente com outros órgãos 
do governo, EMATER, EPAMIG, realizou um levan-
tamento objetivando conhecer os prejuízos causados 
para a agropecuária na região afetada. O trabalho in 
loco visou conhecer o número de produtores rurais 
e as áreas de atividades agropecuárias prejudicados 
pela tragédia, para traçar planos de ação.

As ações foram planejadas em conjunto, sob co-
ordenação da SEAPA-Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, e teve a participa-
ção da secretária de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Ana Valentini, além de diretores 
e técnicos da Emater-MG, do Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) e da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária de Minas Gerais (Epamig) (FIGURA 1).

 
FIGURA 1- Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Ana Valentini, com diretores e técnicos da 
Emater-MG, do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 
e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig).

O levantamento abrangeu os municípios de 
Betim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Curvelo, 
Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Igarapé, Inhaúma, 
Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Papagaios, Pará 
de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompeu, São Joaquim 
de Bicas e São José da Varginha.

Também foi levantada a demanda das proprie-
dades, às margens do rio Paropeba, de água para con-
sumo das pessoas e dos animais, na impossibilidade 
de uso da água do Rio Paraopeba, buscando-se solu-
ções para os problemas imediatos.

Vários Planos de Ação, para diversas áreas da 

agropecuária, foram elaborados em parceria com pro-
fissionais do IMA, EPAMIG, EMATER e EV-UFMG, 
sob coordenação de profissionais da  SEAPA. Todos 
eles apresentados e discutidos com a participação da 
empresa Vale. Ao IMA coube implementar e executar 
3 planos de ação e à EMATER um plano de ação so-
bre monitoramento de solos e áreas irrigadas. 

Quanto aos planos de ação sob responsabilidade 
do IMA, dois visam um trabalho de monitoramento 
animal, nas áreas da bovinocultura e psicultura, em 
função do risco de contaminação por metais pesados. 
Um terceiro plano estabelece ações de controle da 
raiva dos herbívoros. Algumas ações relacionadas a 
esses planos já foram executadas e outras estão em 
fase final de planejamento e implementação. Fiscais 
Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários 
do IMA serão os executores desses 3 planos citados 
acima, com participação da empresa Vale. 

planos de Ação para a
Bovinocultura, psicultura e
Controle da raiva dos Herbívoros

Para a bovinocultura foi traçado um Plano de 
Ação para Levantamento e Monitoramento do Risco 
de Contaminação em Bovinos por Rejeitos de Mine-
ração na Área Impactada pelo Rompimento da Bar-
ragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho –MG.

O objetivo é avaliar o perfil toxicológico (me-
tais pesados) de rebanhos bovinos em propriedades 
localizadas na área impactada pela lama da barragem 
de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, em Brumadi-
nho-MG. Além disso, sobretudo, gerar informações 
seguras para os produtores rurais e para a sociedade 
em geral.

A avaliação será feita em municípios locali-
zados ao longo da calha do rio Paraopeba, em pro-
priedades com pastagens limitadas pelo mesmo rio. 
Serão considerados dois (02) municípios a montante 
e dezoito (18) a jusante da barragem de rejeitos para 
efeito de comparação entre os expostos e os não ex-
postos à lama, totalizando 20 municípios, conforme 
mapa abaixo (FIGURA 2).

 

Guilherme Costa Negro Dias e Marieta Cristina Madureira
Médicos Veterinários / Fiscais Agropecuários
Gerência de Defesa Sanitária Animal-GDA

Ima executa ações emergenciais, 
em parceria com Seapa-Mg 
e outras entidades, em prol da 
agropecuária mineira após
tragédia de Brumadinho-Mg
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Conforme FIGURA 2, serão comtempla-
dos os municípios de Moeda,Belo Vale, Betim, 
Brumadinho, Curvelo, Esmeraldas, Florestal, 
Felixlândia, Fortuna de Minas, Igarapé, Juatuba, 
Maravilhas, Mário Campos, Papagaios, Pará de 
Minas, Paraopeba, Pequi, Pompeú, São Joaquim 
de Bicas e São José da Varginha.

Serão coletadas amostras de sangue, leite e 
urina de bovinos de rebanhos das propriedades se-
lecionadas, totalizando uma amostra populacional 
de 576 bovinos. Além dos materiais biológicos 
citados, serão também coletadas amostras de água 
de fontes alternativas de abastecimento para des-
sedentação dos animais, nas propriedades.

Será aplicado um questionário de investi-
gação epidemiológica em todas as propriedades 
amostradas, que servirá como instrumento para 
obter dados e informações específicas, visando 
traçar um breve perfil produtivo da região. Além 
disso, conhecer o impacto causado, ou seja, o 
risco potencial para a saúde dos seres humanos 
e saúde animal, se porventura os resultados la-
boratoriais apontarem para a contaminação dos 
animais com metais pesados e de alguns de seus 
produtos com padrões de valores de segurança 
acima dos permitidos. 

O prazo e a frequência de coleta foram es-
tabelecidos como dia 0 (marco zero) – início da 
coleta, dia 60 (60 dias após primeira coleta) e dia 
180 (180 dias após primeira coleta). Um total de 
24 fiscais, em 08 equipes, estarão executando as 
ações em campo. Para isso, a aquisição de mate-
rial será feita pela Vale, em caráter emergencial. 

As amostras coletadas de sangue, urina e 
água serão enviadas ao laboratório para análise e 
avaliação dos teores de cádmio, chumbo, mercú-

rio, arsênio, cobre, zinco e manganês.
Os resultados das análises laboratoriais se-

rão encaminhados ao IMA para, juntamente às 
equipes de especialistas, interpretação e análise 
estatística dos resultados, bem como elaboração 
de relatório sobre o perfil toxicológico encontrado 
na amostra populacional dos rebanhos pesquisa-
dos. O relatório final será encaminhado à Secre-
tária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, que será a porta-voz na divulgação do 
mesmo.

Já na área da psicultura, foi traçado um pla-
no Plano de Ação para Levantamento e Monito-
ramento do Risco de Contaminação da Água e de 
Peixes Produzidos no Reservatório de Três Ma-
rias, por Rejeitos de Mineração Provenientes do 
Rompimento da Barragem de Brumadinho-MG.

Os objetivos são avaliar o perfil toxicológi-
co (metais pesados) da água e dos peixes produ-
zidos em propriedades localizadas no reservatório 
de Três Marias; monitorar a qualidade da água 
para atividades de piscicultura do reservatório de 
Três Marias e gerar informações seguras para os 
produtores rurais e para a sociedade em geral.

A avaliação será feita em pisciculturas nos 
municípios de Morada Nova de Minas, Felixlân-
dia, Três Marias, São Gonçalo do Abaeté e Abae-
té, podendo se estender para Biquinhas, Paineiras 
e Pompéu, todos banhados pelo reservatório de 
Três Marias (FIGURA 3).

Considerando como área de monitoramento 
o reservatório de Três Marias, que recebe água do 
Rio Paraopeba, serão monitoradas, em primeiro 
plano, todas as 74 pisciculturas cadastradas pelo 
IMA em 2018, sendo todas para a produção de 
tilápia do Nilo.

 

FIGURA 2- Municípios comtemplados no 
monitoramento de bovinos, previsto no 

Plano de Ação para a Bovinocultura.
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As amostras coletadas de água, fígado e múscu-
lo dos peixes serão enviadas ao laboratório para aná-
lise e avaliação dos teores de arsênio, cádmio, cromo, 
cobre, chumbo, ferro, manganês, mercúrio e zinco.

A análise dos resultados laboratoriais e a divul-
gação do relatório final serão procedidas da mesma 
forma como descrita no plano de bovinos.

Sobre a raiva, zoonose letal e de grande impor-
tância para a saúde pública, foram traçadas Ações 
Emergenciais a Serem Adotados para Prevenção da 
Raiva dos Herbívoros em Brumadinho e Municípios 
Adjacentes.

Tudo isso em função das alterações ambien-
tais provocadas e esperadas no ecossistema das áre-
as afetadas pela lama da barragem. Alterações essas, 
incluindo a possível migração de morcegos para ou-
tros abrigos, podendo esses ser naturais (topografia 
da região favorece a existência de inúmeros abrigos 
naturais) ou artificiais (criados pelo ser humano, como 
casas, pontilhões, bueiros, entre outros). 

As medidas de prevenção dessa enfermidade se-
rão concentradas nos herbívoros, com destaque para 
os bovídeos e equídeos, por meio da realização da 
vacinação e controle populacional do principal trans-
missor dessa.

Dessa forma, será feita a vacinação sistemática 
dos equídeos e bovídeos presentes nas propriedades 
próximas ao Rio Paraopeba, nos municípios adjacen-
tes à Brumadinho, já que a espécie D. rotundus, prin-
cipal transmissor da raiva dos herbívoros, costuma se 
locomover seguindo o curso de rios e vales.

As ações serão executadas no munícipios de 
Betim, Brumadinho, Igarapé, Mário Campos, SãoJoa-
quim de Bicas e Juatuba, visando a mitigação do risco 
de ocorrência da raiva dos herbívoros (FIGURA-4).

 

Será aplicado um questionário de investigação 
epidemiológica em todas as pisciculturas instaladas 
no reservatório de Três Marias, que servirá como ins-
trumento para obter dados e informações específicas, 
visando traçar um perfil produtivo dos produtores e, 
consequentemente, da região. Além disso, conhecer o 
impacto que seria causado, ou seja, o risco potencial 
para a saúde dos seres humanos e saúde animal, caso 
os resultados laboratoriais mostrem contaminação dos 
animais com metais pesados acima de valores padrões 
de segurança. 

Serão realizas análises “in loco” nas piscicultu-
ras, através de sonda multiparamétrica e kits de cam-
po. Amostras da água superficial serão coletadas em 
cada Unidade Epidemiológica para análise dos metais 
pesados, com a contratação da prestação deste serviço 
sendo feito pela própria Vale.

Para os exames de metais pesados serão coleta-
dos animais adultos (peso ≥ 200 gramas), que deverão 
ser coletados aleatoriamente, dentre os tanques com-
ponentes da unidade. A integridade das brânquias dos 
animais será analisada, pois, esse é um dos maiores 
riscos advindos da presença elevada de elementos só-
lidos em suspensão na água.

Durante o período de monitoramento, nos casos 
de mortalidade serão acompanhados por exames labo-
ratoriais que envolvam os metais pesados, brânquias 
e diagnóstico diferencial para as doenças infecciosas. 
Para tal, serão coletados dez animais de cada unidade 
epidemiológica para os exames laboratoriais de enfer-
midades, que serão focados em parasitologia, bacte-
riologia e biologia molecular para patógenos alvos.

Os momentos de coleta foram estabelecidos 
como dia 0 (zero) – início da coleta, dia 60 (60 dias 
após primeira coleta), dia 120 (120 dias após a primei-
ra coleta) e dia 180 (180 dias após primeira coleta).

FIGURA 3 - Municípios comtemplados no monitoramento de peixes, previsto no Plano de Ação para a Psicultura.
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A estratégia para mitigar o risco do aumento de 
casos de raiva dos herbívoros na região consiste em 
realizar ações de vacinação de todos os bovídeos e 
equídeos existentes nas propriedades localizadas em 
até 3 Km de cada margem do Rio Paraopeba nos 9 mu-
nicípios citados. Divulgação (rádios, mídia televisiva, 
internet, elaboração de folders), como forma de alerta, 
sobre a vacinação antirrábica em herbívoros e controle 
do morcego hematófago D. rotundus em um raio de no 
mínimo 3 Km do final da região coberta pela lama da 
tragédia.

A responsabilidade para a execução da ação de 
vacinação será da empresa Vale. O Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) irá fornecer os dados das proprie-
dades, produtores, quantitativo de bovídeos e equídeos, 
georreferenciamento e meios de contatos dos produto-
res que possuem cadastro no IMA.

Mediante a presença de carcaças no Rio Parao-
peba e visando reduzir possíveis prejuízos econômicos 
aos produtores da região com a mortalidade de animais 
devido ao botulismo, doença bacteriana que causa alta 
mortalidade em rebanhos que têm contato com carca-
ças e não estão devidamente imunizados, deverá ser 
realizada, juntamente com a vacinação antirrábica, a 
vacinação em bovídeos, contra o botulismo.

A vacinação contra a raiva a ser realizada nos bo-
vídeos e equídeos, bem como a vacinação contra o bo-
tulismo, a ser realizada nos bovídeos, deve ser exercida 
o mais rápido possível, com a sua efetiva conclusão no 
prazo máximo de 30 dias.

Um total de 709 (setecentos e nove) produtores 
deverão ser atendidos. Em uma mesma propriedade 
pode haver um ou mais produtores rurais. Serão vaci-
nados aproximadamente 18.000, entre bovinos e equí-
deos.

A responsabilidade para a execução da ação de 
divulgação da importância da vacinação ficou à em-
presa Vale, que deverá elaborar cartilhas, folders, tex-
tos para serem divulgados nos mais diferentes meios 
de comunicação. Essa divulgação é importante para 
conscientizar os produtores rurais sobre a importância 
da realização dessa vacinação como forma de prevenir 

a raiva nos animais e consequentemente no homem. É 
possível que ocorra surtos da doença nesses municípios 
em decorrência da migração de morcegos hematófagos 
D. rotundus devido às alterações ambientais provoca-
das pelo rompimento da Barragem da Mina do Córrego 
do Feijão. 

A divulgação comtemplará a importância da va-
cinação antirrábica em herbívoros para a prevenção da 
raiva; a urgência em notificar ao IMA a presença de 
animais de produção com sinais clínicos de síndromes 
neurológicas; a necessidade de comunicar ao IMA a 
presença de animais espoliados (mordidos) pelo mor-
cego hematófago, bem como a presença de possíveis 
abrigos de morcegos; o risco que a raiva oferece para 
a saúde humana (alta letalidade, tratamento pós expo-
sição).

O controle do morcego hematófago da espécie D. 
rotundus, previsto na Instrução Normativa IBAMA nº 
141, de 19 de dezembro de 2006, que é significativo 
para a prevenção da raiva dos herbívoros será de res-
ponsabilidade do IMA. Serão atualizados os cadastros 
de abrigos de morcegos na região, conforme banco de 
dados próprio, bem como a realização de novos cadas-
tros, caso necessário. Essa ação será executada pelos 
fiscais do IMA, que possuem treinamento e estão de-
vidamente imunizados contra a raiva. Será realizada da 
periferia para o centro da região atingida (respeitando-
-se os limites estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais. Um total de 20 fiscais, 6 equipes, es-
tarão atuando na região, por no mínimo 30 (trinta) dias. 
Para isso, a aquisição de material deverá ser feita pela 
Vale, em caráter emergencial. 

Os trabalhos previstos no controle da raiva esta-
rão contemplados em relatório elaborados pelo IMA e 
a empresa Vale, com as seguintes informações: Relação 
de propriedades atendidas por município; Nome dos 
produtores responsáveis pelos animais; Número de ani-
mais vacinados, por espécie e por tipo de vacina utili-
zada; Georreferenciamento das propriedades; Dados da 
divulgação realizada (rádios, mídia televisiva, internet) 
e quantitativo de folders elaborados e distribuídos.

FIGURA 4 - Municípios comtemplados nas ações emergenciais para controle da raiva dos herbívoros.
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A febre aftosa é uma doença viral altamen-
te contagiosa, que acomete diversas espécies de 
animais como: bovinos, suínos, ovinos, caprinos 
e búfalos. Esse vírus pode se espalhar rapida-
mente se medidas de controle e erradicação não 
forem implementadas desde a sua detecção. É 
uma das doenças de maior impacto econômico 
sobre a produção animal, pois além de afetar o 
comércio internacional devido às restrições co-
merciais, traz prejuízos diretos sobre a produção 
de leite e carne, além dos elevados custos dos 
programas de controle, decorrentes da vigilân-
cia, da vacinação ou do sacrifício sanitário. Além 
disso, existe o gasto de cerca de R$ 50 milhões 
por ano que os produtores rurais de Minas Gerais 
possuem com a compra da vacina contra febre 
aftosa. Os mecanismos de prevenção e vigilância 
ativa podem assegurar que não haja a necessária 
vacinação sistemática a cada seis meses.

Os países que estão livres da doença sem 
vacinação e que possuem destaque na pecuária 
investem muitos recursos para evitar a entrada da 
doença e no preparo para possíveis emergências 
de saúde animal. As emergências zoossanitárias, 
provocadas pela febre aftosa, representam um 
conjunto complexo de atividades que envolvem 
uma rede intricada de aspectos técnicos, políti-
cos, econômicos e sociais. Portanto, a execução 
adequada de ações de resposta a emergências sa-

nitárias pressupõe planejamento e definições re-
lativas a todos os aspectos envolvidos, de forma 
a constituir um sistema organizado de controle, 
gestão e atuação. Dessa maneira, várias secre-
tarias e instituições públicas e privadas devem 
trabalhar em conjunto para planejar e normatizar 
com antecedência ações que precisamser adota-
das em um foco de febre aftosa.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) possui o Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre 
Aftosa (PNEFA) que tem como estratégia prin-
cipal a implantação progressiva e manutenção de 
zonas livres da doença, de acordo com as dire-
trizes estabelecidas pela Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE). A execução do PNE-
FA é compartilhada entre os diferentes níveis 
de hierarquia do serviço veterinário oficial com 
participação do setor privado. Os governos esta-
duais, representados pelas secretarias estaduais 
de agricultura e instituições vinculadas, respon-
sabilizam-se pela execução do PNEFA no âmbi-
to estadual. O Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), Autarquia vinculada à Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais (SEAPA-MG) exerce no Estado a 
defesa sanitária animal, que tem como alguns de 
seus objetivos operacionais o planejamento, a 
coordenação, a fiscalização e a execução de pro-
gramas de defesa sanitária animal.

por Natanael Lamas Dias
Coordenador do PNEFA- Programa de Erradicação 
e Prevenção da Febre Aftosa / Médico Veterinário / 

Fiscal Agropecuário-IMA

Fim da vacinação contra a 
febre aftosa com prevenção 
e vigilância ativa
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Minas Gerais pertence ao Bloco IV e o 
cronograma inicial proposto pelo MAPA para a 
retirada da vacinação contra febre aftosa nesse 
bloco é em 2021. Durante a execução do Plano, 
poderá ser avaliada a necessidade, a possibili-
dade e a oportunidade de antecipar ou adiar o 
processo de transição individual ou coletivo em 
qualquer dos blocos organizados. Para isso, é ne-
cessário que se promova as mudanças significa-
tivas na forma de atuação do Serviço de Defesa 
Sanitária Animal, que deixará de utilizar a vaci-
nação sistemática a cada seis meses e reforçará 
cada vez mais os mecanismos de prevenção e vi-
gilância ativa, visando ampliar a capacidade de 
detecção precoce e resposta rápida às possíveis 
ocorrências de febre aftosa.

retirada da vacinação
contra febre aftosa

O estado de Minas Gerais e o Brasil alcan-
çaram nos últimos anos posições de destaque no 
mercado mundial de produtos de origem animal 
devido ao melhoramento progressivo da situação 
sanitária do seu rebanho animal, além do aumento 
na qualidade dos produtos exportados. O agro-
negócio mineiro participa com 13,5% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) do agronegócio nacional. 
Minas Gerais detém o segundo maior rebanho 
de gado bovino do país, com 23,3 milhões de ca-
beças, nas 362.365 explorações pecuárias e é o 
maior produtor de leite do país, respondendo por 
26,6% da produção nacional. Em maio de 2018, a 
OIE conferiu ao Brasil o certificado de status de 
livre da febre aftosa (FA) com vacinação. O últi-
mo registro de FA em Minas Gerais é datado de 
maio de 1996 e o estado possui o reconhecimento 
de zona livre com vacinação desde o ano de 2001. 

Para que novos e valiosos mercados pos-
sam ser prospectados, aumentando a participação 
mundial do agronegócio mineiro, é necessária 
uma mudança qualitativa no status sanitário do 
estado para febre aftosa, que poderá ser alcançado 
com o reconhecimento de áreas livres sem vaci-
nação. Para isso, o IMA elaborou o plano de ação 
estadual de retirada da vacinação, com base no 
plano estratégico elaborado pelo MAPA.

Com o contexto da futura retirada da va-
cinação contra febre aftosa novas realidades se 
configuram e, com isso, surgem novos problemas 
e desafios, avançando no propósito de conquistar 
e manter uma condição sanitária sustentável me-
diante a ampliação das zonas livres da doença sem 
vacinação. Para isto, torna-se primordial:

- Gerir os riscos de reintrodução do vírus da febre 
aftosa em Minas Gerais e no Brasil;
- Melhorar as condições para detectar precoce-
mente os casos suspeitos da doença;
- Sanear as eventuais ocorrências de forma rápida 
e eficiente; 
- Recuperar a condição sanitária com o mínimo de 
impacto econômico e social.

Medidas estratégicas para 
retirada da vacinação con-
tra febre aftosa 

A organização geográfica para transição de 
status sanitário e o cronograma para transição do 
status sanitário proposto pelo Mapacontempla a 
retirada da vacinação organizada em cinco gru-
pos, intitulados de blocos, abaixo descritos e ilus-
trado na Figura I:

Organização geográfica para zonificação e cro-
nograma para transição do status sanitário. 
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Vacinas contra febre aftosa
Ao considerar as condições epidemioló-

gicas da febre aftosa no Brasil, decidiu-se pela 
retirada da cepa “C” do agente da composição da 
vacina utilizada a partir deste ano. Nesse aspec-
to, resolveu-se alterar a dose indicada da vacina, 
de 5 ml para 2 ml, na expectativa de diminuir 
as reações locais com a aplicação do produto, 
objeto de muitas reclamações do setor produtivo 
e da indústria da carne, e reduzir custos com ar-
mazenagem e transporte do insumo. A Instrução 
Normativa do Mapa n.° 11, de 18/1/2018 apro-
vou o novo Regulamento Técnico para a Produ-
ção, Controle da Qualidade, Comercialização 
e Emprego de Vacinas contra a febre aftosa, e 
regulamentou a nova dose de vacina contra febre 
aftosa. O serviço Veterinário oficial do Mapa en-
tende que é fundamental não haver utilização do 
referido insumo com posologias diferentes nas 
etapas de vacinação, pois poderá resultar na apli-
cação de subdosagens do produto, com falhas 
indesejáveis na proteção dos animais e cobertura 
vacinal dos rebanhos.

O Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) é o órgão responsável pela gestão da 
campanha de vacinação e fiscalização do comér-
cio de vacinas no estado. As etapas de vacinação 
ocorrem em maio, com a vacinação de todo o 
rebanho bovino e bubalino enovembro, com a 
vacinação dos animais até 24 meses (bovinos e 
bubalinos). Deverão ser imunizados na primeira 
etapa de vacinação deste ano em Minas Gerais 
cerca de 23,5 milhões de animais e nesta etapa, 
o produtor não poderá mais utilizar vacinas de 5 
ml, assim como o estabelecimento estará proibi-
do de comercializar essa dosagem. 

A mudança determinada pelo MAPA é 
positiva para os produtores rurais e indústria da 
carne bovina. A alteração da dose da vacina, de 
5ml para 2ml, deve-se à expectativa de diminuir 
as reações vacinais com a aplicação do produto, 
uma reivindicação do setor produtivo e da indús-
tria da carne. Além disso, com frascos menores, 
as vacinas ocuparão menos espaço, facilitando o 
transporte e reduzindo o custo de refrigeração.

A vacina deve ser adquirida em estabeleci-
mento credenciado e conservada em temperatura 
entre dois e oito graus centígrados do momento 
da compra até a vacinação dos animais. Para con-
servar as vacinas os produtores deverão manter a 
seringa já com as doses para aplicação em caixa 
de isopor com gelo. Recomenda-se também pro-
gramar a aplicação para os horários mais frescos 
do dia. Durante a vacinação, é preciso manter a 
seringa e as vacinas na caixa térmica, usar agu-
lhas novas, adequadas e limpas e agitar o frasco 
antes de utilizar a vacina. A higiene e a limpeza 
são fundamentais para uma boa vacinação. O lu-
gar correto de aplicação no animal é a tábua do 
pescoço e preferencialmente por via subcutânea.
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A oliva é uma cultura permanente e pode 
ser cultivada em pequenas propriedades. Fato 
que contribui para adoção de boas práticas agrí-
colas, um conjunto de normas, princípios e reco-
mendações aplicadas. A variedade mais usada é 
Arbequina, que produz azeite trufado com baixo 
índice de amargor e picância. A colheita dá-se 
em fevereiro a meados de abril e uma árvore 
pode produzir em média 10 kg do fruto.

Em Minas Gerais, destaca-se a região da 
Serra da Mantiqueira, que fica a 1,3 mil m de 
altitude, é o ambiente ideal para o desenvolvi-
mento da cultura, sendo que a oliva necessita de 
temperaturas mais baixas para se desenvolver. 
Até abril de 2017 foram contabilizadas 365 tone-
ladas de azeitonas colhidas e 42mil litros de azei-
tes extraídos na região sudeste. Nesse local tem 
aproximadamente 150 olivicultores distribuídos 
por cerca de 50 municípios abrangidos pela Ser-
ra da Mantiqueira. Desse total, 40 municípios 
pertencem a Minas Gerais. Dentre os olivicul-
tores, atualmente 28 produzem azeite, podendo 
chegar a 105 produtores desse alimento, essa é a 
projeção para este ano.

Embora a produção brasileira esteja cres-
cendo, ainda representa apenas 2% do consumo 
nacional, que é de 100 mil toneladas. O Brasil é 
o segundo maior importador do mundo e no pas-
sado trouxe aproximadamente 60 mil toneladas 
do produto.

Em Minas Gerais possuímos um progra-
ma de certificação instituído pela Portaria IMA 
n.°1.866 de 31/08/2018, que regulamenta a cer-
tificação de azeite no âmbito do Programa Certi-
fica Minas. Entre os critérios para a certificação 
estão: a segurança e a qualidade do alimento, a 
gestão do processo produtivo, as boas práticas 
agrícolas, a responsabilidade social e a sustenta-
bilidade ambiental e econômica.

O Certifica Minas é coordenado pela Se-
cretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (SEAPA), com a participação de 
órgãos como o Instituto Mineiro de Agropecu-
ária (IMA), a Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária de Minas Gerais (Epamig) e a Empresade 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais (Emater). A Certificação está a 
cargo do IMA, que é o órgão responsável pelas 
auditorias e emissão do certificado e autorização 
de uso dos selos. Já a Emater orienta os produ-
tores e indústrias sobre adequações necessárias. 
E, a Epamig contribui no direcionamento de pes-
quisas e estudos para monitoramento, avaliação 
e aprimoramento do processo de certificação.

O programa Certifica Minas Azeite tem o 
propósito de ofertar produtos com maior quali-
dade aos consumidores, com uma gestão mais 
eficiente e observância de práticas rigorosas de 
higiene e segurança alimentar. Isso resultando 
em uma maior atratividade para a inserção do 
nosso produtonos mercados nacional e interna-
cional.

Os produtores que obtiverem a certificação 
poderão usar o selo do Certifica Minas Azeite.

Daniela Lazzarini
engenheira agrônoma, fiscal 

agropecuário e coordenadora do 
Programa CMAzeite/IMA

Azeite de oliva
da Serra da
Mantiqueira em 
Minas Gerais
é certificado
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A brucelose bovina é uma enfermidade 
causada pela Brucella abortus, cuja evolução 
propicia sua sobrevivência no organismo de 
bovinos por períodos prolongados. Essa carac-
terística favorece sua manutenção e transmissão 
no rebanho. O Manual Técnico do Programa Na-
cional de Controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose (PNCEBT) destaca que nas fêmeas, 
a principal manifestação clínica da brucelose é o 
aborto no terço final da gestação. As pesquisas 
sobre o assunto ressaltam a importância da doen-
ça no homem, justificando amplamente o contro-
le e profilaxia para a erradicação dessa zoonose 
(RADOSTITIS et al., 1988 apud CARDOSO, 
2006, p. 1).

Em 2002 o departamento de Defesa Ani-
mal do Mapa deu início a um estudo de preva-
lência e de fatores de risco da brucelose, no qual 
Minas Gerais apresentou em um índice de preva-
lência de aproximadamente 1%. Esse resultado 
reflete o impacto do programa de vacinação obri-
gatório estabelecido no estado em 1994, e serve 
para justificar a implementação do PNCEBT.

Importância
Os prejuízos diretos gerados pela brucelose se 

devem essencialmente aos abortos, ao aumento do in-
tervalo entre partos, à redução da produção de leite, 
ao aumento das taxas de mortalidade em bezerros e ao 
atraso no melhoramento genético do rebanho. Além 
das perdas decorrentes das alterações reprodutivas, 
deve ser considerado o alto custo dos programas de 
controle e de vigilância. Desse modo, a desvalorização 
comercial dos animais e dos rebanhos acometidos e a 
imposição de barreiras sanitárias.

É necessário ser ressaltado o potencial zoonóti-
co da Brucella sp e consequentemente a grande rele-
vância na saúde pública. Anualmente, 500 mil casos 
de brucelose humana são relatados oficialmente para 
a Organização Mundial da Saúde (SANTOS et al., 
2005). Contudo, os dados sobre sua ocorrência fre-
quentemente são subestimados, devido à inespecifici-
dade dos sintomas no homem e devido ao desconheci-
mento da doença por parte dos médicos.

A Brucella sp ainda é listada pelo US Army Re-
search Institute of Infectious Diseases como um dos 
dez agentes de maior potencial para bioterrorismo. 

etiologia 

Apesar dos bovinos e bubalinos serem susceptí-
veis à Brucella suis e à Brucella melitensis, sem dú-
vida, a principal responsável pelas infecções nessas 
espécies é a Brucella abortus.

Brucelose     bovina
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Vias e fontes de
infecção para os bovinos

A introdução da brucelose num rebanho li-
vre acontece principalmente à frequente aquisição 
de animais, associada ao hábito dos produtores de 
não exigirem os respectivos atestados negativos 
para brucelose.

As altas densidades favorecem a dissemi-
nação da doença, determinando maior contami-
nação do ambiente e, principalmente, aumentan-
do o contato entre animais infectados e animais 
susceptíveis. A vaca prenhe é a principal fonte 
de infecção ao eliminar grandes quantidades do 
agente por ocasião do aborto, contaminando água, 
alimentos e pastagens. Nos casos de aborto, a con-
taminação do ambiente determinada pelos restos 
placentários é muito intensa, sendo que a Brucella 
sp pode permanecer viável por várias semanas na 
pastagem. 

Estudos apontam que o contato da Brucella 
sp com qualquer mucosa de animais susceptíveis 
pode causar a infecção (THOEN et al. 1993 apud 
LAGE et al., 2008, p.204). O hábito das vacas 
cheirarem os fetos abortados pode infectá-las, 
pois o agente pode entrar pela sua mucosa nasal 
e pelos olhos. Entretanto, a porta mais importante 
para a entrada do agente é o trato digestivo, por 
meio da ingestão de água e alimentos contamina-
dos com restos placentários, ou devido ao hábito 
dos animais lamberem as crias recém-nascidas.

A transmissão via monta natural não tem 
muita relevância, uma vez que o sêmen é deposi-
tado na vagina onde defesas inespecíficas dificul-
tam o processo de infecção.

Vias e fontes de
infecção para humanos

A via mais comum de transmissão da bruce-
lose para o homem é através da ingestão de leite 
cru contaminado e de queijos preparados a partir 
de leite não pasteurizado. 

O contato direto com os animais pode levar 
à infecção de humanos por meio da via conjunti-
val e da via respiratória. Outra forma de infecção 
é a penetração do agente através de lesões na pele. 
A transmissão via cutânea é muito importante, em 
especial para os magarefes, ordenhadores, trata-
dores, veterinários, enfim para todos aqueles cuja 
profissão implica no contato direto com animais 
ou na manipulação de carne. Portanto, a brucelose 
pode ser considerada uma doença ocupacional.

por Juliana Galvão de Carvalho
Médica Veterinária / Fiscal Agropecuária

Brucelose     bovina
Sinais clínicos em bovinos

Nas fêmeas gestantes, não vacinadas e alta-
mente susceptíveis, o principal achado clínico é 
o aborto após o quinto mês de gestação. Depois 
do primeiro aborto, o nascimento de crias fracas 
e a presença de natimortos são mais frequentes. 
Geralmente, o feto nasce a termo nas próximas 
gestações, embora possa ocorrer um segundo e 
até mesmo um terceiro aborto na mesma vaca. 
A retenção de placenta e a metrite são sequelas 
comuns do aborto. A segunda normalmente é con-
sequência de infecções mistas podendo ser aguda, 
seguida de septicemia e morte, ou crônica levando 
à esterilidade.

Já nos machos, a epididimite, a inflamação 
da vesícula seminal, a orquite e a necrose testicu-
lar são algumas das manifestações clínicas diag-
nosticadas. 

Sinais clínicos em humanos

Nos seres humanos, a brucelose se caracte-
riza por sintomas inespecíficos presentes em pro-
cessos bacterianos generalizados, tais como febre 
intermitente, calafrios, sudorese noturna, dores 
musculares e articulares. Os sinais clínicos tam-
bém podem incluir linfadenopatia discreta, esple-
nomegalia e hepatomegalia. Em quadros agudos 
pode ocorrer toxemia, trombocitopenia e endo-
cardite, podendo evoluir e levar inclusive a óbito.

Controle e profilaxia

O controle do trânsito de animais nos por-
tos, aeroportos e nas rodovias é fundamental para 
impedir a entrada de animais provenientes de áre-
as infectadas. Nessas áreas endêmicas, uma das 
principais medidas de controle e profilaxia é a va-
cinação das bezerras entre três e oito meses com a 
amostra B19. Além disso, a aquisição de animais 
deve ser criteriosa a fim de se evitar a introdução 
de animais infectados no rebanho.

pNCeBt

A Instrução Normativa n.°2 de 10/1/2001 
instituiu o PNCEBT fundamentado basicamente 
na vacinação compulsória de bezerras entre três e 
oito meses (amostra B19). Mas também no con-
trole do trânsito, na vigilância epidemiológica e 
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na profilaxia nos seres humanos, a partir do con-
trole nas espécies susceptíveis à brucelose, que 
servem de reservatórios para seu agente.

Além dos problemas associados à manu-
tenção de animais infectados frente aos progra-
mas de erradicação, deve-se considerar a elevada 
taxa de falha no tratamento e o seu custo. Portan-
to, o programa em questão não permite o trata-
mento de animais brucélicos.

O PNCEBT está associado também à segu-
rança alimentar, tendo como objetivos a redução 
das taxas de prevalência da brucelose e da tu-
berculose e a certificação de propriedades, cujo 
controle e a erradicação dessas doenças sejam 
executados rigorosamente e de forma eficaz.

Considerações finais

A brucelose bovina é uma enfermidade 
responsável por inúmeras perdas econômicas 
diretas e indiretas, principalmente associadas ao 
setor pecuário. O alto potencial zoonótico con-
siste num grande problema de saúde pública, 
muitas vezes subestimado devido às falhas no 
seu diagnóstico em humanos. Portanto, a im-
plantação de programas de controle e erradica-
ção é fundamental para assegurar o volume da 
produção de alimentos, propiciando a segurança 
alimentar. Em contrapartida, benefícios socioe-
conômicos podem ser obtidos a partir da abertu-
ra de novos mercados.

48





No período de fevereiro de 2012 a junho 
de 2014, o médico veterinário e fiscal agrope-
cuário do IMA, Luciano Puga, realizou coleta 
de dados em municípios da região da Zona da 
Mata de Minas Gerais, com o intuito de mapear 
abrigos de morcegos e propriedades com históri-
co de mordeduras por morcegos hematófagos e 
ocorrência de raiva dos herbívoros. Foi realizada 
a identificação de abrigos definitivos (diurnos) e 
digestórios (abrigos provisórios noturnos) e do 
comportamento alimentar dos morcegos hema-
tófagos, potenciais transmissores do vírus da 
raiva aos rebanhos. Nesse sentido, conhecendo 
como agem no ambiente e a sua amplitude de 
voo, são fatores determinantes para se reduzir a 
população desses animais, evitando ataques aos 
rebanhos e consequentemente a ocorrência de 
raiva. Para isso, foram mapeados 12 municípios 
situados na Zona da Mata de Minas Gerais situ-
ados nas Bacias do Rios Paraibuna e Rio Preto, 
no entorno de Juiz de Fora (Figura I). 

Foram vistoriados 53 abrigos ativos de 
morcegos hematófagos e 180 propriedades para 
colheita de dados. Buscou-se conhecer acerca 
dos tipos de abrigos encontrados, uso da terra, 
tamanho de rebanho, ocorrência anterior de raiva 
no rebanho e a visualização de mordeduras por 
morcegos vampiros nos animais. A utilização de 
aparelho de GPS para georreferenciamento foi 
essencial para o trabalho de campo. 

A pesquisa baseou-se em estudos de fisio-
logia dos quirópteros, pelo fato de que o mor-
cego hematófago em geral possui baixa reserva 
energética, condição que supostamente poderia 
induzir a uma redução efetiva da área de traba-
lho no controle da população dessas espécies. A 
Figura II mostra as três espécies de morcegos he-
matófagos encontrados no Brasil: Desmodus ro-
tundus, Diphylla ecaudata, Diaemus youngii. A 
área pesquisada, de acordo com normas oficiais 

do Ministério da Agricultura, atualmente deve 
ser de 12 quilômetros de raio. Os dados foram 
reunidos em um sistema de informações geográ-
ficas utilizando programa de geoprocessamento 
para visualização e análise espacial. 

O trabalho de controle populacional nos 
digestórios, identificados na Figura III, que são 
os abrigos provisórios ou noturnos de morcegos 
hematófagos, é de fundamental importância. 
Deve-se, portanto, modificar as estratégias ofi-
ciais de controle da raiva e dos morcegos hema-
tófagos para atendimento às questões regionais. 
Para tanto, deve-se utilizar o geoprocessamento 
e a análise espacial, com a finalidade de se ade-
quarem aos recursos humanos e financeiros dis-
poníveis para a atividade.

A análise dos fatores relacionados à ocor-
rência de raiva, distribuição dos abrigos de mor-
cegos e mordeduras nos animais foi feita utili-
zando regressão logística e estatística espacial. 
As propriedades com plantéis acima de 100 bo-
vinos, com produção mista de leite e carne, com 
presença de abrigos de morcegos na propriedade 
e com histórico anterior e atual de mordeduras 
por morcegos (Figura IV) são as que possuem 
maior possibilidade para ocorrência de raiva 
(p<0,05); ainda foi verificado que na área de es-
tudo, os morcegos hematófagos voavam 1.280 
metros em média e no máximo 1.517 metros 
(p<0,05) para forrageamento. 

Confirma-se então que os morcegos hema-
tófagos em uma região com relevo acidentado 
igual ao da área de estudo não teriam reservas 
energéticas para transpor grandes altitudes e 
distâncias. Assim os trabalhos de prevenção e 
controle da raiva e dos morcegos hematófagos 
poderiam ser reduzidos com segurança para ape-
nas 3 km de raio a partir dos abrigos, em locais 
ou regiões cujo relevo seja semelhante ao da área 
de estudo, com redução do tempo e de recursos 
financeiros a serem utilizados. 

Área de estudo, segundo divisão administrativa-Minas Gerais, 2010.Fonte: Adaptado de IGA (2010).

FIGURA I

por Luciano Carlos Heringer Porcaro Puga¹

Morcegos transmissores da raiva
foram caracterizados pelo
comportamento alimentar e abrigos
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Espécies de morcegos hematófagos do Brasil.
Desmodus rotundus (A);Diphylla ecaudata (B);
e Diaemus youngii (C).Fonte: acervo do autor.

Predição para maior ocorrência de mordedu-
ras em rebanhos bovinos, utilizando-se o mé-
todo de krigagem ordinária e semivariograma 
esférico, Zona da Mata-MG, 2014.

Abrigos definitivos (A e B) e digestórios (C e D), todos 
ativos, em locais próximos às criações de bovinos, com 
presença de fezes recentes. Fonte: acervo do autor.
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