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Novo regulamento de inspeção
industrial e sanitária dos
produtos de origem animal
(decreto Nº 9.013/2017) e os
impactos trazidos no mercado
interno do mel e derivados.
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Este documento tem como objetivo abordar as mudanças regulatórias trazidas pelo
Decreto nº. 9.013/2017 ao mercado de mel e derivados, apontando os impactos e novos
desafios apresentados à exportação destes produtos à União Europeia.
I. O CENÁRIO INTERNACIONAL
DO MEL BRASILEIRO
O Brasil é considerado uma potência mundial no setor
de alimentos devido à sua riquíssima biodiversidade e o
crescente desenvolvimento biotecnológico havido nas
últimas décadas. Todos estes fatores, associados ao aumento da preocupação na manutenção
de seus reservatórios naturais, têm destacado o país na produtividade agrícola internacional.
Como exemplo, o setor apícola tornou-se forte referência no fornecimento de mel e derivados
ao mercado Europeu.
De acordo com os dados fornecidos pela Associação Brasileira dos Exportadores de Mel1, o
Brasil exportou aos países da União Europeia aproximadamente 50 milhões de dólares em
produtos de mel natural nos últimos 5 anos.
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II. A CADEIA APIÁRIA
Até a entrada em vigor do Decreto nº. 9.013/2017, em dezembro de 2017, as “Casas de Mel”,
figuras essenciais à cadeia produtiva do mel, eram responsáveis pela aquisição de
matéria-prima do produtor rural, para a respectiva extração e posterior fornecimento aos
Entrepostos, que a beneficiavam e exportavam o produto final, conforme o fluxo:
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As “Casas de Mel” se submetiam a altos padrões de
higiene e qualidade das instalações, equipamentos
e vestuários. Por sua vez, a extração de mel
também era feita em harmonia com os padrões de
segurança alimentar, conforme assegurado por
análises rotineiras em laboratórios especializados e
nos próprios Entrepostos.

III. O DECRETO nº. 9.013/2017
Com o advento do Decreto nº. 9.013/2017, houve mudanças significativas nas regras de
inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. No caso do mel e derivados, em
razão da redação de regras confusas no novo regulamento, tem-se adotado excessiva
burocratização da cadeia produtiva, cuja disparidade com a prática comercial tem ocasionado
impactos relevantes na exportação de produtos à União Europeia.

O QUE MUDOU?
Com o novo marco regulatório, as “Casas de Mel” foram
suprimidas da cadeia apiária. Em seu lugar, o Decreto
introduziu as Unidades de Extração de Produtos de Abelhas
(UEPA). Tais estabelecimentos, segundo interpretação dada à
norma até o momento, exige-lhes a obtenção de registro
junto ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) para estarem aptas
a fornecer matéria-prima aos Entrepostos Exportadores.
No entanto, as antigas “Casas de Mel”, em sua maioria, não possuem estrutura técnica e
financeira para atender a tais exigências de certificação SIF, ficando impossibilitadas de se
habilitar como UEPAs. Consequentemente, sem a certificação SIF, as antigas “Casas de Mel”
perderam a habilitação para fornecer matéria-prima aos Entrepostos para fins de exportação
à União Europeia.
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REFLEXOS NEGATIVOS NA EXPORTAÇÃO DE MEL E DERIVADOS
Poucos fornecedores de matéria-prima aos Entrepostos Exportadores (antigas “Casas de Mel”)
puderam atender às novas exigências da fiscalização do Ministério da Agricultura, limitando o
produto disponível no mercado interno. Por conseguinte, as exportações do mel e derivados
já encontram gargalos econômicos, em decorrência do aumento significativo dos respectivos
custos que, por sua vez, acarretam na redução da competitividade do produto brasileiro
frente ao mercado externo, reduzindo drasticamente as exportações.

IV.

CONSIDERAÇOES FINAIS

O tratamento excessivamente burocrático trazido pelo Decreto nº. 9.013/2017 aos fornecedores
da cadeia apiária, bem como a equivocada interpretação das normas que regulam a
exportação de mel e derivados, sobretudo para a União Europeia, já trazem resultados
negativos ao mercado brasileiro.
Deste modo, espera-se que os operadores e fiscais do novo regulamento destinado à
inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal acolham as corretas
orientações formuladas pelo setor apiário ao referido Decreto, dando coerência e
compatibilidade com a prática do mercado, nacional e internacional.

De acordo a publicação feita em 18/06/2012, pela Comissão Europeia, do Guia de
Conceitos do Regulamento CE n. 852/2004.
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Normas compreendidas nas “Disposições Gerais de Higiene Aplicáveis à
Produção Primária e Operações Conexas – Anexo I” do Regulamento CE n.
852/2004.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point - Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle
PNCR - Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes

