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PREVISÃO LEGAL

I- Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009:

Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a
padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a
fiscalização de bebidas.

II- Decreto nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014:

Regulamenta a Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, que dispõe sobre
a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do
vinho.

III- Decreto nº 10.026, de 25 de setembro de 2019:

Regulamenta a Lei nº 13.648, de 11 de abril de 2018, que dispõe sobre a
produção de polpa e suco de frutas artesanais em estabelecimento familiar
rural.



PREVISÃO LEGAL

IV- Instrução Normativa nº 5, de 31 de março de 2000:

Aprova o Regulamento Técnico para fabricação de bebidas e vinagres,
inclusive vinhos e derivados da uva e do vinho, dirigido a
estabelecimentos elaboradores e ou industrializadores.

V- Instrução Normativa nº 72, de 16 de novembro de 2018:

Aprovar os requisitos e os procedimentos administrativos para o registro
de estabelecimentos e de produtos classificados como bebidas e
fermentados acéticos, na forma desta Instrução Normativa.



Quem precisa se registrar junto no MAPA?

O estabelecimento:

I- produtor 

II- padronizador

III- envasilhador ou engarrafador

IV- atacadista

V- exportador

VI- importador

Fonte: Art. 4º e 6º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 6.871/2009 

Art. 6º e 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 8.198/2014

Art. 6º, 7º e 8º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 10.029/2019



Quais produtos precisam ser registrados no MAPA? 

TODOS OS ABRANGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE!



REFERÊNCIA LEGAL



REFERÊNCIA LEGAL



REFERÊNCIA LEGAL



REFERÊNCIA LEGAL



REFERÊNCIA LEGAL



REFERÊNCIA LEGAL



REFERÊNCIA LEGAL

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-
1/bebidas

SEMPRE CONSULTAR NO SITE DO MAPA. NUNCA FAZER DOWNLOAD!

norma-operacional-no-1-de-2019_dipov-versao-15-08-19_anexo.pdf


Quais produtos não precisam de registro no MAPA?

I  - O produto destinado a concurso de qualidade;

II – O produto destinado ao desenvolvimento de pesquisa, desde que:  
a) seja identificado e segregado do destinado à comercialização; e

b) disponha de documentação que caracterize a atividade de pesquisa.

III – O produto destinado ao consumo próprio, sem fim comercial;

FONTE: Art. 32 da Instrução Normativa nº 72/2018



Quais produtos não precisam de registro no MAPA?

IV – Os produtos produzidos por serviços de alimentação, como lanchonetes,
padarias, bares, restaurantes, supermercados, dentre outros
estabelecimentos comerciais, cuja produção, envase e venda se deem
diretamente ao consumidor final, no mesmo local, com indicação de
consumo na embalagem de até um dia após seu preparo; e

FONTE: Art. 32 da Instrução Normativa nº 72/2018



Quais produtos não precisa de registro no MAPA?

V- os serviços de alimentação e demais estabelecimentos comerciais, como as 
estações de envase de bebidas, que engarrafem no mesmo local e procedam 
a imediata venda, de produtos regularmente registrados no MAPA.

FONTE: Art. 32 da Instrução Normativa nº 72/2018



Desenvolvi um novo produto. E agora?

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 41, de 17 de setembro de 2019)

PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO



O que acontece se eu produzir sem registro?

A fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
procederá com a apreensão das matérias-primas, das embalagens e dos
produtos; com o fechamento do estabelecimento, seção e/ou a lacração de
equipamentos e com a lavratura do auto de infração.

E multas de R$ 2.000,00 a R$ 19.310,27 
(vinhos e derivados da uva e do vinho – art. 82 
do Decreto nº 8.198/2014 ).

O que poderá gerar multas de R$ 2.000,00 a 
R$ 117.051,00 (bebidas em geral – art. 104 do 
Decreto nº 6.871/2009).

O que poderá gerar multas de até *R$ 6.000,00  
(polpa e suco artesanal – art. 34 do Decreto nº 
10.026/2019). *Vide especificações



Como solicitar o registro de estabelecimento?

• Acessar: www.agricultura.gov.br

• Clicar em: Sistemas

• Selecionar: SIPEAGRO

• Não sou cadastrado:



Como solicitar registro de estabelecimento?

Preencher formulário “solicita” para recebimento da senha de acesso

Preencher a solicitação, anexando todos os documentos listados na Instrução Normativa nº 72/2018 
ou no Decreto nº 10.026/2019



Documentação

I. Registro de Estabelecimento com Inscrição no CNPJ, Exceto Aqueles Exclusivamente Importadores ou
Exportadores:

a. Cópia do CPF dos sócios da empresa ou representante legal do estabelecimento;

b. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c. Contrato Social ou Ato Constitutivo consolidado com suas alterações, constando a atividade do estabelecimento
prevista nos Regulamentos das Leis nº 7.678, de 1988 e nº 8.918, de 1994;

d. Alvará de funcionamento da empresa, quando aplicável, expedido pela Prefeitura Municipal ou pela Administração
Regional do DF, ou documento comprobatório de solicitação do alvará (protocolo) junto ao órgão competente;

e. Anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente, expedido pelo conselho de classe do Responsável
Técnico;

f. Projeto, Memorial descritivo das instalações e equipamentos e Manual de Boas Práticas;

g. Laudo de análise físico-químico e microbiológica da água a ser utilizada no estabelecimento, que contemple, no
mínimo, os seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e cloro residual, que ateste sua potabilidade. Este
documento poderá ser apresentado por ocasião da vistoria.

FONTE: Instrução Normativa nº 72/2018



Documentação

II. Registro de Estabelecimento com Inscrição no CNPJ Exclusivamente Importadores ou Exportadores:

a. Cópia do CPF dos sócios da empresa ou representante legal do estabelecimento;

b. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c. Comprovante de Inscrição Estadual, quando aplicável;

d. Contrato Social consolidado com suas alterações, constando a atividade do estabelecimento prevista nos Regulamentos
das Leis nº 7.678, de 1988 e nº 8.918, de 1994.

FONTE: Instrução Normativa nº 72/2018



Documentação

III. Registro de agricultor familiar ou empreendedor familiar rural produtor de vinho (Lei nº 12.959, de 19
março de 2014):

a. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) caso possua;

b. Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), ou documento equivalente, conforme lei específica;

c. Declaração do órgão de extensão rural, credenciado na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural -
ANATER conforme Anexo IV ou Anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente, expedido pelo conselho de
classe do Responsável Técnico;

d. Memorial descritivo das instalações e equipamentos;

e. Manual de Boas Práticas; e

f. Laudo de análise físico-química e microbiológica da água a ser utilizada no estabelecimento, que contemple, no mínimo, os
seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e cloro residual, que ateste sua potabilidade.

FONTE: Instrução Normativa nº 72/2018

http://http/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12959.htm


Documentação

IV. Registro de estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de bebidas e de derivados da uva e do
vinho, regulamentados, respectivamente, pela Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 e pela Lei nº 7.678, de 08
de novembro de 1988 e o Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006:

a. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), caso possua;

b. Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), ou documento equivalente, conforme lei específica;

c. Declaração do órgão de extensão rural, credenciado na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural -
ANATER conforme Anexo IV ou Anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente, expedido pelo conselho de
classe do Responsável Técnico;

d. Memorial descritivo das instalações e equipamentos;

e. Manual de Boas Práticas; e

f. Laudo de análise físico-químico e microbiológica da água a ser utilizada no estabelecimento, que contemple, no mínimo, os
seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e cloro residual, que ateste sua potabilidade.

FONTE: Instrução Normativa nº 72/2018

http://http/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5741.htm


Documentação
V. Registro de estabelecimento familiar rural de produção artesanal de polpa e suco de fruta (Decreto nº 10.026,
de 25 de setembro de 2019)

a. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), caso possua;

b. Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), ou documento equivalente, conforme lei específica;

c. Anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente, expedido pelo conselho de classe do Responsável Técnico ou
Declaração do órgão de extensão rural, credenciado na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural -
ANATER (datada, assinada e identificada, conterá a seguinte redação: “Declaro, para fins de registro de estabelecimento familiar
rural de produção de polpa e suco de fruta, regulamentado pela Lei nº 13.648, de 11 de abril de 2018, que (nome, número no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no CNPJ, caso o estabelecimento possua, e endereço do estabelecimento familiar rural) faz
parte do programa de assistência técnica prestada por este órgão que inclui supervisão por técnico habilitado)”;

d. Memorial descritivo das instalações e equipamentos;

e. Manual de Boas Práticas; e

f. Laudo de análise físico-químico e microbiológica da água a ser utilizada no estabelecimento, que contemple, no mínimo, os
seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, coliformes totais e cloro residual, que ateste sua potabilidade.

FONTE: Decreto nº 10.026/2019

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/decreto-no-10-026-de-25-de-setembro-de-2019.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/biblioteca-de-normas-vinhos-e-bebidas/lei-no-13-648-de-11-de-abril-de-2018.pdf


Pontos em Destaque (Decreto nº 10.026/19)

• Validade do Registro X Validade da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou documento correlato

• Quantidade máxima de produção – 80.000 kg ou L (Polpa de Fruta e Suco)

• Fiscalização orientadora / Lei Complementar nº 123/2006 (Dupla Visita) – Exceção (Reincidência ou infração por
alteração proposital, adulteração, falsificação, fraude, embaraço ou impedimento à fiscalização)

• Sanção de Multa – Até R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Genérica

• Consórcio, Associação, Agrupamento ou Cooperativa – Limite = R$ 6.000,00 (seis mil reais) x Nº de DAP’s inscritas

• Multa de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) – depositário infiel (Art. 29, XV)

• Celebração de convênios, ajustes ou acordos com Estados e Distrito Federal sob supervisão do MAPA

• MAPA - requisitar auxílio – coleta de amostras (embaraço à fiscalização)



Trâmites para o registro de estabelecimento

Construir o estabelecimento conforme
requisitos estabelecidos na IN nº 05, de
31/03/2000, ou adequá-lo para que atenda
aos requisitos da mesma norma supracitada.

Primeiro Passo

Interação Mapa - Responsável 

Legal - Responsável Técnico / 

Órgão de Extensão Rural



Trâmites para o registro de estabelecimento

Segundo Passo

Reunir e Escanear a documentação
necessária para inserção no
SIPEAGRO



Trâmites para o registro de estabelecimento

Terceiro Passo

Utilização do SIPEAGRO

PRÉ CADASTRO

PREENCHIMENTO

RESOLUÇÃO DE 
PENDÊNCIAS



Trâmites para o registro de estabelecimento

Vistoria Oficial* (FAVORÁVEL)

*Importador e Exportador estão dispensados

Quarto Passo

REGISTRO DO ESTABELECIMENTO E 

EMISSÃO DO CERTIFICADO DE 

REGISTRO



Trâmites para o registro de produto

Acessar novamente o sistema 
SIPEAGRO e realizar a solicitação

O REGISTRO É AUTOMÁTICO



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018

AÇAÍ

- AÇAÍ

- AÇAÍ CLARIFICADO

- AÇAÍ DESIDRATADO



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018

“6.3.1. Açaí, seguido do percentual de sólidos totais, é a bebida obtida a
partir da parte comestível do fruto extraída com adição de água e filtração,
preservando a cor, aroma o sabor característicos, além de quantidade mínima
de compostos fenólicos antocianinas.” (grifo meu)



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018

“6.3.2. Açaí clarificado é a bebida obtida a partir da parte comestível do açaí
extraída com água e subsequente redução do nível de sólidos totais a valor
igual ou inferior a 2%, por meio de processo tecnológico adequado,
preservando a cor, aroma o sabor característicos, além de quantidade mínima
de antocianinas.” (grifo meu)



CLARIFICAÇÃO

CAJUÍNA

Colheita e Transporte Seleção, lavagem e 
desinfecção

Despolpamento/desintegração



CLARIFICAÇÃO

CAJUÍNA

Clarificação (Geleia 
Comercial de grau 

alimentício)
Taninos - Floculação

Filtração Tratamento Térmico



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018

“6.3.3. Açaí desidratado, seguido do percentual de sólidos totais, é o produto
obtido a partir da desidratação da parte comestível do açaí, previamente
extraída com água, através de processo tecnológico adequado, devendo
possuir concentração de sólidos totais não inferior a 96%, além de
quantidade mínima de compostos fenólicos e antocianinas.” (grifo meu)



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018

“6.6.2 O fruto açaí deve ser submetido a processo tecnológico adequado com
aplicação de calor para a inativação de enzimas e diminuição da carga
microbiológica, como processo de branqueamento do fruto a no mínimo
80°C por dez segundos e processo de pasteurização do açaí a no mínimo 80
°C por dez segundos.” (grifo meu)



MAL DE CHAGAS

BARBEIRO (Triatoma infestans )

Trypanossoma cruzi

Polpa de Fruta (ambiente e 40 C)
Açaí (-200 C)

Fonte: FIOCRUZ



MAL DE CHAGAS

Fonte: https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/276.htm

https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/276.htm


PRODUÇÃO DO AÇAÍ



PRODUÇÃO DO AÇAÍ



PRODUÇÃO DO AÇAÍ (BRANQUEAMENTO)

Depois da seleção, lavagem e desinfecção...



PASTEURIZAÇÃO

Tubular
De placa



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2000

ESTRUTURA 
FÍSICA

BPF
MATÉRIA-PRIMA / INDÚSTRIA



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2000

BPF - INDÚSTRIA

CONSERVAÇÃO
LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO

PROGRAMA DE 
HIGIENE E 

DESEINFECÇÃO
LAVAGEM DAS MÃOS

PROIBIÇÃO DE 
ANIMAIS 

DOMÉSTICOS

ENSINAMENTO 
DE HIGIENE

ARMAZENAMENTO 
DE SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS

ROUPA E OBJETOS 
PESSOAIS

SISTEMA DE 
COMBATE ÀS 

PRAGAS

CONDIÇÕES DE 
SAÚDE

ENFERMIDADES 
CONTAGIOSAS

FERIMENTOS

MANIPULAÇÃO, 
ARMAZENAMENTO 

ELIMINAÇÃO DE 
RESÍDUOS

HIGIENE PESSOAL



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2000

BPF - INDÚSTRIA

CONDUTA 
PESSOAL

LUVAS
PROGRAMA DE 

HIGIENE E 
DESEINFECÇÃO

REQUISITOS DE 
HIGIENE – MATÉRIA-

PRIMA

SUPERVISÃO

DIREÇÃO E 
SUPERVISÃO

ELABORAÇÃO EMBALAGEM
EMPREGO DA 

ÁGUA
ARMAZENAMENTO –

MATÉRIAS-PRIMAS 

ARMAZENAMENTO –
PRODUTOS 
ACABADOS

CONTROLE DA 
BEBIDA E DO 

VINAGRE

VISITANTES
PREVENÇÃO DA 

CONTAMINAÇÃO 
CRUZADA



LEMBRETES IMPORTANTES

• 7.6. Direção e supervisão

O tipo de controle e de supervisão necessários dependerá do volume e das
características da atividade, e do tipo de produto. Os diretores deverão ter conhecimentos
suficientes sobre as boas práticas de produção, para que possam julgar os possíveis
riscos e assegurar uma vigilância e supervisão eficaz. (...) (grifo meu)

Fonte: Instrução Normativa nº 05, de 31 de março de 2000

DIREÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO COLABORADORES



DECRETO Nº 6.871, DE 04 DE JUNHO DE 2009

“Art. 84. Os estabelecimentos de bebidas, de acordo com as atividades desenvolvidas,
deverão observar o disposto neste Regulamento.

§ 1º Os estabelecimentos de bebidas, de acordo com suas atividades e linhas de produção
desenvolvidas, deverão dispor da infra-estrutura básica adequada para a produção,
manipulação, padronização, exportação, importação, circulação e comercialização de
bebida.

§ 2º Os estabelecimentos de bebidas deverão dispor de responsável técnico pela
produção, manipulação e padronização, com qualificação profissional e registro no
respectivo conselho profissional.

§ 3º Os estabelecimentos referidos neste artigo deverão adotar programa permanente de
boas práticas de fabricação em conformidade com as normas estabelecidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ainda, no que couber, observar os
preceitos relativos a inocuidade das bebidas.

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 6.871, DE 04 DE JUNHO DE 2009

“Art. 84. Os estabelecimentos de bebidas, de acordo com as atividades desenvolvidas,
deverão observar o disposto neste Regulamento.

(...)

§ 4º Independentemente do controle e da fiscalização do Poder Público, todos os
estabelecimentos previstos neste Regulamento deverão estar aptos a realizar o controle de
qualidade da matéria-prima ou ingrediente responsável pela característica sensorial do
produto, dos demais ingredientes, dos produtos elaborados ou manipulados e estoques,
devendo prestar informações sobre este controle ao órgão técnico especializado da
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento sempre que solicitado.

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 6.871, DE 04 DE JUNHO DE 2009

“Art. 100. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabível, as infrações
previstas neste Regulamento recairão, isolada ou cumulativamente, sobre:

(...)

II - o responsável técnico pela formulação ou composição do produto, do
processo produtivo e das condições de estocagem ou armazenamento, caso
em que a autoridade competente notificará ao respectivo conselho
profissional;

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014

“Art. 12. É permitido o registro de cooperativas de produtores de vinhos e
derivados da uva e do vinho não registrados individualmente no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, obedecendo às exigências de
instalações e equipamentos mínimos definidos em ato administrativo
complementar e conferidos por vistoria.

(...)

§ 2º O responsável técnico da cooperativa deverá se responsabilizar pela
assistência técnica aos produtores de vinhos e derivados da uva e do vinho
cooperados.

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014

“Art. 56. Os estabelecimentos de vinhos e derivados da uva e do vinho, de acordo com as
atividades desenvolvidas e linhas de produção, deverão observar o disposto neste
Regulamento.

§ 1º Os estabelecimentos de vinhos e derivados da uva e do vinho deverão dispor da
infraestrutura básica e de condições higiênico- sanitárias adequadas para a produção,
manipulação, padronização, exportação, importação, circulação e comercialização de
vinhos e derivados da uva e do vinho.

§ 2º Os estabelecimentos de vinhos e derivados da uva e do vinho deverão dispor de
responsável técnico pela produção e manipulação, padronização, com qualificação
profissional e registro no respectivo conselho profissional.

§ 3º Os estabelecimentos referidos neste artigo deverão adotar programa permanente de
boas práticas de fabricação, em conformidade com as normas estabelecidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e, ainda, no que couber, observar os
preceitos relativos à inocuidade dos produtos.” (grifo meu)



DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014

“Art. 56. Os estabelecimentos de vinhos e derivados da uva e do vinho, de acordo com as
atividades desenvolvidas e linhas de produção, deverão observar o disposto neste
Regulamento.

(...)

§ 4º Todos os estabelecimentos previstos neste Regulamento deverão estar aptos a
realizar o controle de qualidade da matéria prima ou do ingrediente responsável pela
característica sensorial do produto, dos demais ingredientes, dos produtos elaborados
ou manipulados e estoques, independentemente do controle e da fiscalização do Poder
Público, devendo prestar informações sobre esse controle ao órgão técnico especializado
da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sempre que
solicitado.”

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014

“Art. 76. As responsabilidades administrativas, civil e penal, pela prática das
infrações previstas no art. 75 recairão, isolada ou cumulativamente, sobre:

I - o responsável técnico, pela formulação ou composição do produto, do
processo produtivo e das condições de estocagem ou armazenamento, caso
em que a autoridade competente notificará ao respectivo conselho
profissional;.”

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014

“Art. 75. É proibida e constitui infração a prática, isolada ou cumulativa, do
disposto abaixo:

(...)

IX - funcionar o estabelecimento de vinhos e derivados da uva e do vinho sem 
dispor de responsável técnico pela produção, manipulação e padronização;

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 10.026, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

“Art. 15. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá reconhecer e
certificar os processos de produção de polpa e de suco de fruta, de acordo com as
características e as peculiaridades próprias do modelo desenvolvido, o que possibilitará o
uso de sinal de conformidade instituído pelo órgão central competente e de indicação
geográfica.

(...)

§ 1º O controle de qualidade poderá ser realizado por meio da implantação e da utilização
de sistema de identificação de perigos à segurança, à qualidade e à integridade
econômica dos produtos, tais como o programa de análise de perigos e pontos críticos de
controle ou outros programas autorizados.

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 10.026, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

“Art. 16. Os estabelecimentos de produção de polpa e de suco de fruta, de acordo com as
atividades desenvolvidas, observarão as disposições deste Decreto.

§ 1º Os estabelecimentos de que trata o caput disporão:

(...)

II - de responsável técnico pela produção e manipulação, com qualificação profissional e
registro no respectivo conselho profissional ou declaração do órgão de extensão rural
oficial que preste assistência técnica sob supervisão de profissional habilitado, na forma
prevista no parágrafo único do art. 7º.

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput adotarão programa permanente de boas
práticas de fabricação em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e observarão os preceitos relativos à inocuidade das
polpas e dos sucos de fruta.

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 10.026, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

“Art. 16. Os estabelecimentos de produção de polpa e de suco de fruta, de acordo com as
atividades desenvolvidas, observarão as disposições deste Decreto.

§ 1º Os estabelecimentos de que trata o caput disporão:

(...)

§ 3º Independentemente do controle e da fiscalização do Poder Público, os
estabelecimentos de que trata o caput estarão aptos a realizar o controle de qualidade da
matéria-prima ou do ingrediente responsável pela característica sensorial do produto,
dos demais ingredientes e da polpa e do suco de fruta elaborados ou manipulados e dos
estoques e prestarão as informações sobre o controle ao órgão técnico especializado da
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mediante solicitação.

(...)” (grifo meu)



DECRETO Nº 10.026, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

“Art. 30. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, as sanções
previstas neste Decreto recairão, isolada ou cumulativamente, sobre:

(...)

II - o responsável técnico pela formulação ou composição da polpa e do suco
de fruta, pelo processo produtivo e pelas condições de estocagem ou
armazenamento, hipótese em que a autoridade competente notificará o
respectivo conselho profissional;

(...)” (grifo meu)



LISTA DE OBRIGAÇÕES - RT

1) Elaborar e atualizar, sempre que necessário, ou com periodicidade mínima
anual, todos os documentos e formulários relacionados ao controle da
produção e de boas práticas de fabricação, inclusive aqueles destinados ao
registro de sua aplicação, tais como: Manual de Boas Práticas de Fabricação –
BPF, inclusive dos procedimentos operacionais padrões - POP e instruções de
trabalho – IT que o compõe e, em especial, dos seguintes programas: controle
integrado de pragas, controle da produção e da rastreabilidade dos lotes
produzidos, controle da temperatura das instalações e dos equipamentos que
a requerem, controle de potabilidade da água utilizada no estabelecimento,
programa de manutenção do local destinado ao armazenamento de água
potável e programa de higiene e desinfecção , por seção. Os documentos
citados devem ser mantidos à disposição da fiscalização deste Ministério;



LISTA DE OBRIGAÇÕES - RT

2) Estabelecer a responsabilidade e realizar treinamento de preenchimento
dos formulários listados no item 1 aos funcionários da indústria, acompanhar
e atestar seu correto preenchimento;

3) Supervisionar e verificar as condições de produção e de atendimento ao
manual de boas práticas de fabricação e preceitos relativos à inocuidade de
bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho, notificando o representante
legal do estabelecimento sobre qualquer não conformidade apontada ou da
execução de melhorias necessárias para a plena execução dos processos de
BPF;



LISTA DE OBRIGAÇÕES - RT

4) Promover, no Sistema Integrado de Estabelecimentos Agropecuários -
SIPEAGRO, todas as solicitações, alterações e cancelamentos necessários para
registro dos produtos. O responsável técnico é o responsável pelas informações
inseridas no sistema, devendo inclusive revisar os registros de produtos já
concedidos quanto sua regularidade em relação às normativas vigentes;

5) Promover no SIPEAGRO, todas as alterações do registro de estabelecimento,
quando necessárias;

6) Notificar e orientar o representante legal do estabelecimento registrado no
MAPA a apresentar, no prazo legal, as devidas declarações previstas em
regulamentos de bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho ;



LISTA DE OBRIGAÇÕES - RT

7) Revisar a rotulagem dos produtos, e em caso de não conformidade, notificar
por escrito o representante legal do estabelecimento e segregar o rótulo não
conforme, visto que rotulagem irregular é infração aos regulamentos aprovados
pelos Decretos nº 6.871, de 4 de junho de 2009, nº 8.198, de 20 de fevereiro de
2014 e nº 10.026, de 25 de setembro de 2019;

8) Conhecer e manter-se atualizado das normativas referentes aos critérios
exigidos para os estabelecimentos e aos padrões de identidade e qualidade dos
produtos fabricados;

9) Periodicamente, elaborar e manter na unidade produtiva relatório dos
resultados das análises físico-químicas e microbiológicas resultantes dos
programas de controle de qualidade dos produtos e matérias-primas;



LISTA DE OBRIGAÇÕES - RT

10) Caso o RT seja responsável por mais de um estabelecimento ou não seja
funcionário permanente (seja apenas prestador de serviço), deve manter junto
ao estabelecimento livro ou algum sistema de registro, contendo data e período
das visitas de trabalho, detalhando as observações realizadas, não
conformidades encontradas e ações corretivas adotadas, recomendações de
melhoria e demais informações que julgar pertinente ao controle de qualidade e
de produção. O registro deve conter assinatura do RT e ciência do RL do
estabelecimento.



CONTATOS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO RN

SERVIÇO DE INSPEÇÃO, SANIDADE E FISCALIZAÇÃO VEGETAL

AV. ENGENHEIRO HILDEBRANDO DE GÓIS, 150 – RIBEIRA
NATAL/RN CEP: 59010-700

AUDITORES FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS:

EDUARDO LIBÓRIO FEITOSA DE ARAUJO
FONE: 4006 – 9687 / 9 9927 – 6765 

EMAIL: eduardo.araujo@agricultura.gov.br

TATIANA DINIZ DA SILVEIRA
FONE: 4006 – 9684

EMAIL: tatiana.silveira@agricultura.gov.br
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OBRIGADO!


