


Resultados das ações do IMA na 
inspeção/fiscalização da cachaça 
e aguardente de cana no Estado 

de Minas Gerais.



O IMA e a fiscalização de 
Bebidas



Instituto Mineiro de Agropecuária

Criação: Lei Estadual 10.594 de 07 de janeiro de 1992

Regulamentação: Decreto 47.393 de 12 de abril de 2018



Exercer a defesa sanitária 
animal e vegetal,
a inspeção e a certificação 
de produtos,
contribuindo para a 
proteção da saúde pública
e a conservação do meio 
ambiente.

Missão

Ser referência nacional de 
eficiência e
inovação na gestão da defesa 
agropecuária.

Visão Valores

• Integridade
• Ética
• Responsabilidade Social
• Motivação
• Espírito Inovador



• 21 Coordenadorias Regionais

• 209 Escritórios seccionais

• 644 Escritórios municipais

• 16 Barreiras 
• Laboratório de Saúde Animal
• Laboratório de Química 

Agropecuária
• Parque Bolivar de Andrade

Unidades



A fiscalização de bebidas no Brasil

Lei Federal 8.918 de 14 de julho de 1994

Decreto 6.871 de 04 de junho de 2009



• Protocolo de Intenções - IMA e DIPOV - 05 de junho de 2015
• diretrizes para o início do trabalho de inspeção vegetal no 

âmbito estadual, limites de atuação e competências de 
cada instituição

• Convênio SUASA - dezembro de 2016
• meta de Apoiar e ampliar a execução dos serviços de 

inspeção de produtos de origem vegetal nas atividades 
de fiscalização da classificação dos produtos vegetais, 
fiscalização de vinhos e derivados de uva e do vinho e 
fiscalização de bebidas em geral 

Nossa história com a cachaça



• Decreto Estadual 47.398, de 12 de abril de 2018
• cria a Gerência de Inspeção de Produtos de 

Origem Vegetal
• competência de assegurar o planejamento, a 

supervisão e a execução das atividades referentes 
à inspeção, à fiscalização e à auditoria de produtos 
e subprodutos agroindustriais de origem vegetal

Nossa história com a cachaça



• Portaria MAPA 01, de 26 de junho de 2018
• Credencia o IMA para o exercício da inspeção e da 

fiscalização da produção e do comércio de 
bebidas, em relação aos aspectos tecnológicos

• Aguardente de cana e cachaça
• Produtores, padronizadores, engarrafadores e 

atacadistas

Nossa história com a cachaça



• Agosto de 2018 - Treinamento teórico-prático dos 
Fiscais Agropecuários, considerado pré-requisito 
para a realização das ações de fiscalização e 
inspeção.
• Total: 46 servidores treinados

• Setembro de 2018 - reunião técnica para 
estabelecimento das rotinas de trabalho.

Atividades 2018



• Outubro de 2018 - treinamento prático dos fiscais 
agropecuários, onde foi focada a padronização e o 
aperfeiçoamento dos procedimentos de 
fiscalização. Durante este treinamento houve a 
execução de 15 inspeções/fiscalizações
• Após este treinamento prático, os fiscais 

agropecuários estaduais foram considerados 
aptos para a realização autônoma das 
atividades de inspeção e fiscalização de 
estabelecimentos

Atividades 2018



• De agosto a outubro - levantamento documental, 
compilação de dados dos estabelecimentos 
registrados e transcrição para o formato digital 
para alimentar o sistema operacional do IMA 
(SIDAGRO)

• Novembro de 2018 – planejamento das ações

• Dezembro de 2018 – início das atividades de 
inspeção e fiscalização em estabelecimentos 
produtores de cachaça e aguardente de cana

Atividades 2018



Inspeção é o acompanhamento das fases de 
produção, manipulação da bebida e demais 
atividades abrangidas no Regulamento, sob os 
aspectos tecnológicos, higiênico-sanitários e de 
qualidade. 
(DF 6871/2009 – Art 3º § 2º)

Fiscalização é a ação direta do poder público para 
verificação do cumprimento da lei. 
(DF 6871/2009 – Art 3º § 3º)



Quando solicitado pelo órgão de fiscalização, os 
estabelecimentos são obrigados a prestarem 
informações e apresentar ou entregar documentos 
nos prazos fixados. (DF 6871/2009 – Art 87)

A inspeção e a fiscalização nos estabelecimentos e 
locais previstos são atividades de rotina e tem 
caráter permanente. (DF 6871/2009 – Art 87)



• Termo de Inspeção
• Termo de Colheita de Amostras
• Intimação
• Termo de Apreensão
• Termo de Fechamento
• Auto de Infração

Instrução Normativa 
32/2010

Define os modelos de 
documentos e suas 
respectivas 
finalidades a serem 
adotados no exercício 
da fiscalização de 
bebidas



Fiscalizações e Inspeções Totais (265)
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Estabelecimentos Produtores (202)
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Estabelecimentos Comerciais (63)
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https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RQ7LSsMRJ0TsjXtZXuwfxS6xieW0yfbD&ll=-17.544267928772292%2C-43.23641103450768&z=8

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RQ7LSsMRJ0TsjXtZXuwfxS6xieW0yfbD&ll=-17.544267928772292%2C-43.23641103450768&z=8


Análise de fiscalização é o procedimento laboratorial realizado em 
amostra de bebida, para verificar a conformidade do produto com os 
requisitos de identidade e qualidade, assim como ocorrências de 
alterações, adulterações, falsificações e fraudes, desde a produção 
até a comercialização. (DF 6871/2009 – Art 2º § 6º )

O termo de colheita de amostras tem por finalidade lavrar a colheita 
de amostras.

(IN 32/2010 – Art 7º)



Marcas coletadas (250)
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A Lista de Verificação é uma ferramenta para auxiliar a 
fiscalização.

178 itens são verificados e avaliados como “Conforme”, 
“Não Conforme” ou “Não se Aplica”



A intimação tem por finalidade determinar a adoção de 
providências corretivas ou a apresentação de documentos 
necessários à investigação ou apuração de infração, devendo ser 
utilizada, nos casos que não constituam infração.

(IN 32/2010 – Art 3º)

A intimação deverá fixar o prazo de três a noventa dias para o 
cumprimento da determinação.
Decorrido o prazo estipulado na intimação, sem que haja o 
cumprimento da exigência, lavrar-se-á o auto de infração.



Intimações (76)
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Apreensão de bebida é medida cautelar

(DF 6871/2009 – Art 118 e 119)

Caberá apreensão de bebida, matéria-prima, ingrediente, 
substância, aditivo, embalagem, vasilhame ou rótulo, quando 
ocorrerem indícios de alteração dos requisitos de identidade e 
qualidade ou, ainda, inobservância ao disposto no Regulamento.



Caberá apreensão quando a bebida estiver sendo produzida, 
padronizada, engarrafada ou comercializada em desacordo com 
as normas previstas no Regulamento.

Prazo: 30 dias (prorrogáveis por igual período)

O termo de apreensão tem por finalidade lavrar a apreensão de 
bebida, matéria-prima, ingrediente, substância, aditivo, 
embalagem, vasilhame ou rótulo.

(IN 32/2010 – Art 5º)



Termos de Apreensão (53)
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Fechamento do estabelecimento ou seção é medida cautelar

(DF 6871/2009 – Art 121)

• estabelecimento em funcionamento sem registro no MAPA
• sempre que se verificar inadequação total ou parcial do 

estabelecimento e que importe em risco iminente à saúde 
pública 

• casos inequívocos de adulteração ou falsificação



O termo de fechamento tem por finalidade lavrar o fechamento total 
ou parcial de estabelecimento como medida cautelar

(IN 32/2010 – Art 4º)

O termo de fechamento deverá conter a descrição sucinta do 
motivo que levou ao fechamento do estabelecimento ou da 
seção.

(IN 32/2010 – Art 4º)



Termos de Fechamento (25)
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Infração: toda ação ou omissão que importe em inobservância 
ou em desobediência ao disposto nas normas regulamentares, 
destinados a preservar a integridade e a qualidade dos 
produtos e bebidas 

(DF 6871/2009 – Art 2 inciso XVIII)

Proibições e Infrações: XXI incisos
(DF 6871/2009 – Art 99)



O auto de infração tem por finalidade lavrar a ocorrência de 
infração, iniciando o processo administrativo de apuração de 
infração que deverá observar os ritos e prazos legais previstos

(IN 32/2010 – Art 6º)

O auto de infração deverá ser lavrado no ato da fiscalização e 
deverá relatar fielmente o fato constitutivo da infração, 
contendo indicação do dispositivo legal infringido.

(IN 32/2010 – Art 6º)



Autos de Infração (63)
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Ocorrência de Infrações (51)



Obrigado!

Flávio Alves Santos
flavio.alves@ima.mg.gov.br

(31)3915-8632


