Elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria IMA
n. 2024 de 11 de dezembro de 2020:
Mariana Ines Martins Brancaglion
Coordenadora do Núcleo de Inovação e Modernização em Defesa Agropecuária (NIM)
Luciana de Castro
NIM
Handreza Junqueira Cobra
NIM
Eliane Hooper Amaral
Gerente da Rede Laboratorial (GRL)
Carla Aparecida da Silva
Ponto Focal da GRL
Guilherme Costa Negro Dias
Gerente de Defesa Sanitária Animal (GDA)
Patrícia Prata Maluf
Ponto Focal da GDA
Guaraciaba Santana
Suplente do Ponto Focal da GDA
Nataniel Diniz Nogueira
Gerente de Defesa Sanitária Vegetal (GDV)
Marcela Ferreira Rocha
Suplente do Ponto Focal de GDV
André Almeida Santos Duch
Gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal (GIP)
Cristiane Alves
Ponto Focal da GIP
Mariana Weiss Telles
Suplente do Ponto Focal da GIP
Lucas Silva Ferreira Guimarães
Gerente de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (GIV)
Anelise Lapertosa Drummond
Ponto Focal da GIV
Rogério Carvalho Fernandes
Gerente de Certificação (GEC) e Suplente do Ponto Focal de GEC
Andreia Pinheiro Lanna
Ponto Focal da GEC
Wagner Aquino Machado
Coordenador do Núcleo de Apoio à Operação Fiscal (NOF) e Ponto Focal da GDV
Ana Cristina Bahia Paiva
Coordenadora do Núcleo de Educação Sanitária (NES) e Ponto Focal do NES.-

Sumário
I. Introdução--------------------------------------------------------------------------------------------------4
II. Objeto da consulta pública---------------------------------------------------------------------------5
III. Análise das contribuições recebidas--------------------------------------------------------------6
a. Defesa Sanitária Animal-------------------------------------------------------------------------------7
b. Defesa Sanitária Vegetal-------------------------------------------------------------------------------9
c. Inspeção de produtos de origem animal------------------------------------------------------- 11
d. Inspeção de produtos de origem vegetal------------------------------------------------------ 13
e. Certificação de produtos---------------------------------------------------------------------------- 15
f. Rede Laboratorial-------------------------------------------------------------------------------------- 17
IV. Conclusão----------------------------------------------------------------------------------------------- 19
V. Anexos---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

4

I. Introdução
Em 26 de setembro de 2020, o IMA publicou a Portaria nº 2.002 para a realização da consulta pública com o objetivo de coletar informações sobre as necessidades
da sociedade com relação aos atos normativos que afetam a defesa agropecuária. As
contribuições deveriam ser enviadas até o dia 26 de outubro, mas o prazo foi prorrogado por mais 30 dias, através da Portaria IMA nº 2.008, de 28 de outubro de 2020
(Anexo I).
Esta consulta pública constituiu-se uma etapa do projeto intitulado “Política
para Boa Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais”, celebrado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
– FAPEMIG, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – SEDE, Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.
Desta forma, pretende-se contribuir para a melhoria do contexto legislativo atual do ponto de vista do setor produtivo, compreendendo produtores rurais,
agroindústrias, empresas do agronegócio, associações, cooperativas e demais entidades de classe, bem como as universidades. O IMA, atendendo às políticas públicas de governo, está focado na desburocratização e simplificação de legislação em
defesa agropecuária. Trata-se de uma ação pioneira, que visa não só à revogação de
atos inadequados, mas a construção de uma legislação moderna que considere os
interesses públicos e particulares.
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II. Objeto da consulta pública
Foi realizado levantamento prévio de todos os atos normativos que afetam a
defesa agropecuária que relacionou 930 atos normativos, compreendendo leis, decretos, portarias, instruções, regulamentos, resoluções e outros tipos de atos que
têm sido editados desde 1934 por diversos órgãos das esferas federal e estadual.
Esses atos normativos foram organizados por grupo temático, com caminho
para acesso aos respectivos textos e disponibilizados no site do IMA em planilha.
O formulário da consulta (Anexo II) continha campos para identificação dos
participantes, questões de múltipla escolha para obter informações da percepção do
participante sobre aspectos gerais da legislação em defesa agropecuária e campos
livres para manifestações relacionadas aos atos normativos por grupos temáticos. As
opiniões poderiam ser sobre inclusão, exclusão ou alteração das normativas relacionadas.
Com o fim de subsidiar o trabalho proposto e permitir amplo conhecimento
da sociedade, foram disponibilizados os seguintes documentos no site do IMA:
• Portaria IMA nº. 2.002 de 26 de setembro de 2020 e Portaria IMA nº 2.008, de
28 de outubro de 2020 (Anexo I)
• Formulário da Consulta Pública (Anexo II)
• Lista Geral - atos normativos previamente identificados.
Adicionalmente, foram realizadas reuniões com entidades representativas do
setor agropecuário para esclarecer os procedimentos, divulgar e promover a maior
participação do público relacionado. Em atendimento às solicitações, foram também
recebidas contribuições por correio eletrônico.
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III. Análise das contribuições recebidas
O IMA recebeu 243 manifestações no âmbito da presente consulta pública,
sendo 226 por formulários e 17 por correio eletrônico, sendo 4 manifestações provenientes de entidades do setor agropecuário. Todas as contribuições foram avaliadas.
No Gráfico 1 está representada a formação profissional dos contribuintes e no Gráfico 2 os temas mais abordados nas contribuições.

Gráfico 1 – Formação profissional dos participantes
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Gráfico 2 – Tema das contribuições
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a. Defesa Animal
Na área de Defesa Sanitária Animal, foram recebidos 114 formulários preenchidos, sendo que em 51 as respostas vieram em branco ou com erro de preenchimento, não sendo possível obter contribuição efetiva. As 63 respostas restantes
foram analisadas e subdivididas de acordo com a área temática (Tabela 1) e com as
entidades do setor agropecuário participantes (Tabela 2).
Tabela 1 - Áreas temáticas das contribuições - Defesa Sanitária Animal
Área Temática

No de contribuições

Produção Animal

49

Eventos Pecuários

10

Comércio de Produtos Veterinários

4

Total

63

Tabela 2 - Entidades participantes da consulta pública - Defesa Sanitária Animal
Entidade

No de contribuições

AGRODEFESA - Agência Goiana de
Defesa Agropecuária

1

Associação

3

Autônomo

1

Cooperativa

1

EMATER MG

2

FAEMG

3

Frigorífico

1

Governo Estadual - MG

24

Não represento entidade

15

Prefeitura

5

Produtor Rural

4

Sindicato

1

Universidade

2

Total

63
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Em relação às áreas de atuação dentro da defesa sanitária animal, a área de
Bovinocultura e/ou Bubalinocultura foi a que mais recebeu contribuições, seguida da
área de Eventos Pecuários, conforme demonstrado na Tabela 3.
Tabela 3 - Contribuições por área de atuação da Defesa Sanitária Animal
Área de atuação

No de contribuições

Apicultura

3

Aquicultura

5

Avicultura

5

Bovinocultura e/ou
Bubalinocultura

29

Comércio de Produtos
Agropecuários

4

Equideocultura

4

Eventos Pecuários

10

Suinocultura

3

Total

63

Observou-se que de 63 contribuições, 27% (17/63) referiam-se a considerações genéricas enquanto 30% (18/63) sugeriam maior clareza nas normas, porém
sem especificá-las. Ainda, 16% (10/63) diziam respeito à alteração de procedimentos, como a sugestão de maior flexibilidade na emissão de Guia de Trânsito Animal,
implementação de aplicativo, entre outros. Por último, 5% (3/63) das contribuições
não tinham qualquer relação com o trabalho desenvolvido pelo Instituto Mineiro de
Agropecuária.
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Gráfico 3 - Quantidade de Contribuições por assunto – Defesa Sanitária Animal

b. Defesa Vegetal
Na área de Defesa Sanitária Vegetal, foram recebidos 106 formulários preenchidos, sendo que em 20 desses não houve contribuição efetiva, conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Áreas temáticas das contribuições - Defesa Sanitária Vegetal
Área temática

Responderam não se aplica
no item de contribuição

No de contribuções
efetivas

Total de
contribuições

Defesa Vegetal

14

24

38

Agrotóxicos

32

17

49

Sementes e Mudas

8

10

18

Total

55

60

106

A participação de entidades do setor agropecuário está demonstrada na Tabela 5.
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Tabela 5 - Entidades participantes da consulta pública - Defesa Sanitária Vegetal.
Entidade

Nº de contribuições

Associação

9

Estabelecimento Comercial

15

Cooperativa

2

Emater
Governo de MG

15

Agrodefesa (órgão de Defesa do
Estado do Goiás)

1

Não representa entidade

17

Prefeitura

8

Produtor rural

3

Universidade

1

Epamig

1

Responsável Técnico

1

Setor Privado

1

Indústria

1

Total

77

A maioria das contribuições recebidas foram genéricas, incluindo: legislação
com falta de clareza, necessidade de atualização; isenção da cobrança de taxa de
PTV para mudas; tratamento de sementes; documentos para cadastro; falta de punição para produtores de soja; normas mais rígidas para uso de agrotóxico; facilitar e
divulgar controle de pragas quarentenárias; falta de controle da qualidade da água;
revisão da lei 15697 para a questão de sementes e mudas; simplificar o CFO; análise
mensais de resíduos; dificultar a entrada e produtos e fazer o controle sanitário; cada
propriedade deveria ser uma UP; alterar legislação de agrotóxico. Muitas manifestações foram comentários sobre procedimentos e não questionamentos específicos
sobre uma legislação.
Houve a manifestação de 9 empresas do ramo de comercialização de produtos agropecuários, que apontaram leis, decretos, resoluções, deliberações e instruções normativas com os seus respectivos artigos e incisos, com as devidas sugestões
para modificação da redação, exclusão e inclusão de novas redações.
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c. Inspeção de produtos de origem animal
Na área de Inspeção de Produtos de Origem Animal, foram recebidas 58 contribuições, das quais 48 foram aceitas e 10 rejeitadas. As 48 contribuições aceitas
foram respondidas, porém apenas 7 delas foram consideradas como com algum
fundamento técnico pertinente a área de atuação da inspeção. A Tabela 6 informa o
número de contribuições recebidas por áreas temáticas da inspeção de produtos de
origem animal.
Tabela 6 - Áreas temáticas das contribuições – Inspeção de Produtos de Origem Animal
Área temática

N° contribuições

Produtos Apícolas

4

Pescado e Derivados

4

Carne e Derivados

13

Leite e Derivados

20

Ovos e Derivados

5

Agricultura familiar

1

Queijos Artesanais

9

Selo Arte

2

Os dados representados nos mostram o cenário das contribuições por área,
no qual destacamos que as três áreas com maior número de contribuições foram,
respectivamente, Leite e Derivados (1°), Carne e Derivados (2°) e Queijos Artesanais
(3°).
Com relação aos principais assuntos abordados por área de contribuição, a
“burocracia e as muitas exigências na área de leite e derivados” liderou a lista, seguido pela demanda por normas sucintas e incentivos ao setor (Tabela 7).
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Tabela 7 – Assuntos abordados na consulta pública –
Inspeção de Produtos de Origem Animal
Área

Assunto abordado

N° de
contribuições

Produtos Apícolas

Legislação -Atualizar/
complexidade

3

Selo Arte

1

Legislação complexa

1

Burocracia- menos

2

Legislação federal

1

Burocracia -Muitas exigências

1

Genérico- normas sucintasatualizar

5

Legislação federal

2

Não quer fiscalização do IMA

1

Pagamento por qualidade de carne

1

Pagamento por qualidade de carne

1

RT inviável em granjas até 1000 aves

1

Quer entender normas para comercializar

1

Legislação -Atualizar-Melhorar

3

Qualidade do Leite

1

Genérico- normas sucintas-Incentivar

7

Burocracia -Muitas exigências

8

Legislação federal

1

Copiar normas de Santa Catarina

1

EAPP -muitas exigências

1

Sugere revogar algumas
Portarias do IMA

1

Burocracia -Muitas exigências

3

Legislação - simplificar QMA

3

Liberar comercialização

1

Liberar comercialização

1

Qualidade do Leite

1

Selo Arte

Selo Arte

2

Agricultura familiar
Genérico

Genérico - Agricultura Familiar

1

Pescado e Derivados

Carne e Derivados

Ovos e Derivados

Leite e Derivados

Queijos Artesanais
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d. Inspeção de produtos de origem vegetal
Na área de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, foram recebidas 15 contribuições das seguintes fontes: Academia Brasileira de Cachaça de Alambique, Governo do Estado de MG, prefeitura, sindicatos, produtor rural e pessoas que não
representam entidade, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 - Participantes da consulta pública –
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal

Os assuntos abordados na consulta pública estão na Tabela 8.
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Tabela 8 – Assuntos abordados na consulta pública –
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
Assuntos

No de contribuições

Legislação federal

3

Legislação estadual

13

Dificuldade de atendimento as normas

3

Não tem relação com o IMA

1

Não opina

1

Participar

1

Revisão

1

Orientação a legalização

1

Foram poucos temas abordados sendo a maior prevalência em legislação
estadual que estão obsoletas pois estão contrárias a legislação federal, que detém
prerrogativa estabelecida na Constituição federal.
Cabe ressaltar que foram apresentadas opiniões acerca das seguintes
legislações, conforme Gráfico 6:
• Lei nº 10.853, de 4 de agosto de 1992, que cria o programa mineiro de incentivo à produção de aguardentes - pró-cachaça.
• Decreto nº 34.645, de 14 de abril de 1993, que regulamenta a lei nº 10.853,
de 4 agosto de 1992, que cria o programa mineiro de incentivo à produção de aguardente - pró-cachaça.
• Lei nº 13.949, de 11 de julho de 2001, que estabelece o padrão de identidade
e as características do processo de elaboração da cachaça de minas.
• Decreto nº 42.644, de 5 de junho de 2002, que regulamenta a Lei nº 13.949,
de 11 de julho de 2001, que estabelece o padrão de identidade e as características
do processo de elaboração da cachaça artesanal de minas.
• Decreto nº 43407, de 2 de julho de 2003, que altera o Decreto nº 34.645, de
14 de abril de 1993, que regulamenta a Lei nº 10.853, de 4 de agosto de 1992, que
cria o programa mineiro de incentivo à produção de aguardente - pró-cachaça.
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Gráfico 6 - Opiniões sobre as legislações – Inspeção de Produtos de Origem Vegetal

e. Certificação de produtos
Na área de certificação, foram recebidos 44 formulários preenchidos e
analisados, subdivididos por assunto de acordo com a Tabela 9.
Tabela 9 - Contribuições por assunto - Certificação
Assunto

N° contribuições

Normativas

10

Clareza nas normas

5

Genéricas

2

Não opinou

27

Total

44
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Após análises das 44 contribuições, foi observado que 23% (10/44) se tratavam de considerações a respeito das normativas e 12% (5/44) solicitaram mais clareza nas normas, porém sem especificar quais delas deveriam ser alteradas. Observamos ainda que 4% (2/44) das contribuições foram genéricas. Por fim, 61%(27/44) dos
contribuintes optaram por não opinar, conforme demonstrado na Tabela 9.
Houve a participação de várias entidades, conforme foi demonstrado na
Tabela 10.
Tabela 10 - Contribuições por entidades participantes
Entidade

Nº de Contribuições

Setor Público

8

Prefeitura

5

Cooperativa/Associação

7

Setor Privado

2

EMATER MG

1

Agroindústria

1

Produtor Rural

3

Outros

17

Total

44

Em relação às contribuições recebidas sobre o tema certificação, a área de
formação profissional dos participantes consta na Tabela 11.
Tabela 11 - Formação profissional dos participantes
Formação Profissional

No de participantes

Zootecnista

2

Biólogo

1

Técnico

4

Engenheiro

14

Apicultura

1

Piscicultura

1

Veterinário

7

Outros

14

Total

44
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f. Rede Laboratorial
Na área da Rede Laboratorial foram recebidas 08 manifestações de interesse,
mas apenas 03 contribuíram efetivamente com respostas a serem analisadas, como
demonstrado na Tabela 12.

Tabela 12 - Contribuições recebidas na consulta pública –Rede laboratorial
Manifestação

No de contribuições

Não opinaram

05

Contribuições efetivas

03

Total

08

Foram recebidas manifestações do público atuante em diversas regiões de
Minas Gerais e de fora do estado, assim como apresentado na Tabela 13.

Tabela 13 - Região de atuação dos participantes
Região de atuação

No de participantes

Goiânia – Goiás

01

Uberlândia – Minas Gerais

01

Belo Horizonte – Minas Gerais

01

Pará de Minas – Minas Gerais

01

Senhora dos Remédios – Minas Gerais

01

Santana do Paraíso – Minas Gerais

01

Barbacena – Minas Gerais

01

Esmeraldas – Minas Gerais

01

Na Tabela 14 representamos as diversas entidades que tiveram o interesse
em se manifestar e o número de contribuições recebidas.
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Tabela 14 - Número de Contribuições por Entidade
Entidade

No de participantes

AGRODEFESA - Agência Goiana de
Defesa Agropecuária

01

Área Acadêmica

01

Associação

01

Produtor Rural

03

Responsável técnico - Matadouro
Frigorífico

01

Autônomo

01

As manifestações efetivas recebidas que foram analisadas referem-se a contribuições genéricas que não especificavam quais normas deveriam ser alteradas. Para
o objetivo da consulta publica, essas manifestações serão consideradas indeferidas
por se tratarem de sugestões reclamações e não proposições específicas sobre uma
determinada legislação.
Na Tabela 15 foram descritos em síntese os assuntos abordados nas contribuições e o número de participações para o mesmo assunto.

Tabela 15 - Assunto das Contribuições
Assunto

No de participantes

Alterações e publicações de normas

01

Credenciamento de laboratórios

01

Atuação mais eficiente do laboratório

01
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IV. Conclusão
A despeito da ampla divulgação por meio das redes sociais, ofícios às entidades e às associações, além do contato direto, foram recebidas poucas contribuições
de fato relacionadas aos atos normativos da defesa agropecuária. As manifestações
recebidas ainda demostraram pouco aprofundamento no assunto e o desconhecimento da legislação vigente. A participação das entidades e das associações também
foi aquém das expectativas.
Há que se considerar que algumas leis e decretos estaduais relacionados à defesa agropecuária estão obsoletos e não acompanharam a evolução dos programas
sanitários. O estabelecimento das penalidades não acompanha as obrigações e os
procedimentos descritos nos regulamentos técnicos dos programas sanitários, o que
pode prejudicar a adoção das regras estabelecidas na legislação. Os produtores que
descumprem as regras estabelecidas em instruções normativas, portarias, instruções
de serviço e ofícios circulares, não são penalizados, visto a limitação da legislação.
Isso faz com que os produtores que adotam a legislação de forma adequada sejam
prejudicados em termos de competitividade, pois, em vários casos, são necessários
investimentos financeiros para adoção das práticas sanitárias estabelecidas nos atos
normativos.
As manifestações recebidas referentes à defesa sanitária animal, em sua maior
parte, abordaram os atos vigentes de forma genérica, sugerindo o descontentamento dos afetados; porém, não foram apontadas soluções. Da mesma forma, na área
de defesa vegetal, foram recebidos comentários gerais e genéricos, sem referenciar
o ato normativo, especificar qual a alteração necessária ou apresentar justificativas
ou argumentos para a proposição. Muitas manifestações foram comentários sobre
procedimentos e não questionamentos específicos sobre uma legislação.
As manifestações recebidas demonstraram o descompasso do público geral
com a legislação da produção e comercialização de cachaça e aguardente de cana,
assim como na área de produtos de origem animal.
A legislação de bebidas é de responsabilidade do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (MAPA) que legisla a respeito do registro, a padronização,
a classificação e, ainda, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de
bebidas, em relação aos seus aspectos tecnológicos e a criação da Comissão Intersetorial de Bebidas, assim toda alteração deve ser passada por este órgão podendo
ser esta desmotivação da adesão a consulta pública, justificando o baixo número de
participantes.
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De modo geral, na área de inspeção de produtos de origem animal, as manifestações recebidas demostraram pouco aprofundamento no assunto e o desconhecimento tanto da legislação vigente quanto da competência e das atribuições do
IMA. Nesta área, temos um universo normativo catalogado de aproximadamente 450
atos normativos, fato que pode ter inibido ou dificultado a participação do público
externo. Verificamos o desconhecimento à respeito das normativas, e também ao
não entendimento das mesmas.
Em todas as áreas, defesa sanitária animal e vegetal, inspeção de produtos de
origem animal e vegetal, certificação e rede laboratorial, a quantidade e qualidade
das contribuições recebidas nesta consulta pública ficaram abaixo da expectativa do
IMA. Há que se considerar alguns fatores, como: a heterogeneidade do público-alvo,
envolvendo desde pequenos produtores rurais de pequenas propriedades até grandes empresários e empreendimentos, que por motivos diversos deixaram de participar, passando pela falta de conhecimento e acesso às tecnologias, pela dúvida em relação à efetividade da consulta e o elevado número de atos normativos relacionados
à consulta pública. Atento a essa situação, o IMA irá considerar outros mecanismos
para acessar os afetados pela legislação para promover a melhoria contínua dos atos
normativos sobre defesa agropecuária.
As contribuições recebidas nesta consulta pública, que continham sugestões
de melhoria, alteração ou exclusão aos textos das portarias editadas pelo IMA, serão
consideradas na próxima etapa do trabalho desenvolvido para a melhoria dos atos
normativos, a consolidação por áreas temáticas. As novas normas consolidadas e revisadas serão objeto de novas consultas públicas a serem realizadas e devidamente
divulgadas.
As contribuições recebidas relacionadas a atos de responsabilidade de outras
esferas de governo ou outras instituições serão reunidas e transmitidas aos poderes
legislativo e executivo, federal e estadual, que também regulamentam a Defesa Agropecuária.
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V. Anexos
Anexo I – Portarias da consulta pública
Portaria IMA nº 2.002, de 26 de setembro de 2020 https://bit.ly/2Q9ryXx
Portaria IMA nº 2.008, de 28 de outubro de 2020 https://bit.ly/3cD9Kvm
Anexo II - Formulário da consulta pública
http://bit.ly/3vmyHUB
Anexo III – Relação de entidades e instituições que participaram
Entidades e instituições que encaminharam contribuições para a consulta
pública
ADICOSUL – Associação de Distribuidores de Insumos Agrícolas do Centro Oeste
e Sul de Minas
Agrogarcia Insumos Agrícolas LTDA
Agro Shop LTDA
ANPAQ - Associação Nacional dos Produtores de Cachaça de Alambique
AVIMIG - Associação dos Avicultores de Minas Gerais
FAEMG - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
Fitovet
Frigorífico Frilara Ltda,
Frigorífico Mata Bem Abate e Comércio de Suínos e Bovinos Ltda
Plantar Agronegócios EIRELI
Protec
Terrena Agronegócios Ltda
Terra Nova Comércio
Top Agronegócios LTDA
Anexo IV - Análise individual das contribuições
Defesa Animal - http://bit.ly/3vnsXtP
Defesa Vegetal - http://bit.ly/3bOrB3m
Inspeção Animal - http://bit.ly/3vrCFv5
Inspeção Vegetal - http://bit.ly/38ZOz5Z
Certificação - http://bit.ly/3cyoHiv
Laboratório - http://bit.ly/38HwXM2

Envie seu comentário, crítica ou sugestão para o email:

ima@ima.mg.gov.br

