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INSTRUÇÃO NORMATIVA -
CANA DE AÇÚCAR
Com o objetivo de disciplinar a produção, 
comercialização e utilização de mudas de 
cana de açúcar no Brasil, o Departamento 
de Fiscalização de Insumos Agrícolas 
do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento, DFIA/MAPA, estuda a 
redação de uma Instrução Normativa para 
atender às especificidades do
setor canavieiro.

A Associação Brasileira de Sementes 
e Mudas - Abrasem, por meio de seu 
Comitê de Legislação, tem contribuído 
neste processo dando apoio técnico ao 
Ministério da Agricultura. 

Por que uma IN para Cana?
A legislação atual que disciplina a 
produção, comercialização e utilização 
de mudas de cana de açúcar no Brasil é 
a mesma para muitas outras culturas e, 
portanto, muito ampla. Desta forma, ela 
não atende completamente às diversas 
especificidades de tantos cultivos 
produzidos no país. Algumas culturas, 
como grama, batata, eucalipto e citros 
já tiveram ou estão tendo este debate 
para desenvolver Instruções Normativas 
específicas para as suas necessidades.

Nos últimos tempos temos observado 
que, devido ao fato da legislação atual 
não contemplar todas as especificidades 
da cana, alguns produtores de muda 
têm sido autuados e multados, 
comprometendo, desta forma, a 
capacidade de produção suficiente para 
atender à demanda do mercado. Além 
disso, temos o conhecimento que faz 
parte do escopo de fiscalização do MAPA 
solicitar documentos de comprovação 
da origem das mudas que, muitas vezes, 
devido à legislação vigente, as usinas
não possuem. 

Assim, com o objetivo de defender 
interesses do setor e garantir a entrega 
de mudas de qualidade para abastecer 
a cadeia sucroalcooleira, vemos como 

positiva a iniciativa de uma Instrução 
Normativa específica que atenda 
adequadamente às demandas de 
regularização do setor.

Premissas Básicas:  
A Abrasem entende que as 
premissas que devem orientar 
a Instrução Normativa são: 

• Atender às 
especificidades da 
produção de mudas 
de cana e criar 
segurança jurídica que 
permita operacionalizar 
a produção, comercialização 
e utilização desse insumo em 
todo o território nacional;

• Permitir a utilização 
do material genético 
proveniente do 
melhoramento de forma não 
restritiva para o início da produção 
comercial, garantindo maior volume de 
produção, com melhor qualidade e em 
menor tempo;

• Garantir que os produtores possam 
ampliar o número de categorias 
comerciais no processo de produção de 
mudas para assegurar o abastecimento 
do mercado com material de qualidade 
e em volume necessário;

• Manter a exceção para uso próprio, 
possibilitando, inclusive, a troca de 
material entre filiais de um mesmo 
grupo de usinas e seus fornecedores. 

Fluxograma.
O grupo representado pela Abrasem 
elaborou o fluxograma abaixo que será 
enviado ao MAPA juntamente com um 
compilado de sugestões.

AOG: Atestado de Origem Genética
T.C.: Termo de Conformidade
Cert.: Certificado de Muda
*Sugestão do grupo de trabalho a ser discutida e validada com o MAPA.

MELHORAMENTO ETAPAS DE PRODUÇÃO DE MUDAS CANA-DE-AÇÚCAR* COMERCIALIZAÇÃO
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