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Aula de campo realizada entre 1929 e 1948 na Escola

Superior de Agricultura e Veterinária, uma das pioneiras

em pesquisa agropecuária no país

O Brasil e o Setor Primário



1975   Agricultura modernizou-se

1950    Agricultura   rudimentar

Fonte: EMBRAPA



A agroindústria é o conjunto de

atividades relacionadas à

transformação de matérias-primas

provenientes da agricultura,

pecuária, aquicultura ou silvicultura

Agroindústrias



Produz 60% da produção de leite e por 59% do 

rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos.
Fonte: Banco Mundial e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Agricultura familiar é o cultivo da terra realizado

por pequenos proprietários rurais, tendo, como

mão de obra, essencialmente, o núcleo familiar, em

contraste com a agricultura patronal - que utiliza

trabalhadores contratados, fixos ou temporários,

em propriedades médias ou grandes

Agricultura familiar



Agroindústria Rural de 

Pequeno Porte

I - pertence, de forma individual ou coletiva,

a agricultores familiares ou equivalentes ou a produtores rurais

II - é destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem

animal

III - possui área útil construída não superior a duzentos e cinquenta metros

quadrados

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/imagem_interna/ProducaoDeQueijoSerroMg_ReginaSantos.62.jpg


Agroindústria familiar

É o empreendimento de propriedade ou posse de agricultor(es)

familiar(es) sob gestão individual ou coletiva, localizado em área

rural ou urbana, com a finalidade de beneficiar e/ou transformar

matérias-primas provenientes de explorações agrícolas, pecuárias,

pesqueiras, aquícolas, extrativistas e florestais, abrangendo desde

os processos simples até os mais complexos, como operações

físicas, químicas e/ou biológicas

Existem 85.632 agroindústrias de agricultores

familiares no Brasil
MDA, 2011



Proeessam produtos com

características tradicionais,

culturais ou regionais, sempre

em pequena escala e com

predominância da mão de obra

humana



Serviços de Inspeção Federal hierarquizados

Serviço de Inspeção Federal

Serviço de Inspeção Estadual

Serviço de Inspeção Municipal

SISBI -POA

Legislações para pequenos produtores



Produtores de produtos artesanais 



Gênese



PROJETO DE LEI 8642/2017    DEP . WHERLES FERNANDES DA 

ROCHA
REGULAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS 

DE ALIMENTOS

Projeto de lei 10068/2018     Dep . Hiran Gonsalves –

Solicita que os setores atacadista e varejista possam comercializar 

nacionalmente seus produtos independente do selo de inspeção

Projeto de lei 8677/2017 Dep . Efraim Filho 

Alterar a Lei 1.283, criando o Art. 10ª

Projeto de Lei da Câmara n° 122, de 2018  Deputado Federal 
Zé Silva (SOLIDARIEDADE/MG)



Artesanal e 

chiquerrrrrrrrrrimo!
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Apreensão de alimentos no Rock in 
Rio mostra anacronismo de lei

"Deputados promovem comilança contra apreensão de 

queijos no Rock in Rio"Leia mais em:

Precisamos tirar o produtor 

artesanal da marginalidade

Repercussão
GRAND  CIRCUS ARTESANALIS

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1rjjg_vhAhWVF7kGHcnIAEMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elo7.com.br/painel-sublimado-circo-3x2m/dp/AA1D99&psig=AOvVaw1lfQCm51Ph6pr90c9NkirV&ust=1556824076310180


Europa  X   Brasil



JUSTIFICATIVAS  PARA CRIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

SOBRE PRODUTOS ARTESANIAS



EU TAMBÉM !O produtor precisa viver



Pausa para pensar

Grande produtor de 

alimentos de origem 

animal

Grande produtor de 

Matérias primas de origem 

animal

Aspectos SanitáriosEconômicas e 

estéticas              



Arte 
Manifestações de ordem estética



Matéria primas 

diferentes devem 

ser diferentemente 

tratadas



Arte e técnica do trabalho manual não industrializado, 

realizado por artesão, e que escapa à produção em série

O artesão obedece, na sua produção, critérios mais 

qualitativos que quantitativos, dedicando-se a produzir 

objetos de qualidade mais do que a multiplicá-los, nisso se 

distinguindo da fábrica.
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Produto artesanal 

X 

Produto de fundo de quintal





Os produtos secularmente elaborados são, 

obrigatoriamente, seguros?

O produtor faz isso há séculos e nunca 

houve problema



Nem todo 

agricultor reúne 

condições de 

com 

POAs



LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS  

ARTESANAIS NA ATUALIDADE



LEI Nº 13.680, DE 14 DE JUNHO DE 2018        

Legislação geral para artesanais

https://abrilsuperinteressante.files.wordpress.com/2018/07/568d1bef82bee125ff0000d1nuclear-armageddon.png


"Art. 10-A. É permitida a comercialização interestadual de

produtos alimentícios produzidos de forma artesanal, com

características e métodos tradicionais ou regionais próprios,

empregadas boas práticas agropecuárias e de fabricação,

desde que submetidos à fiscalização de órgãos de saúde

pública dos Estados e do Distrito Federal.

LEI Nº 13.680, DE 14 DE JUNHO DE 2018

Art. 2º - A Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, passa a 

vigorar acrescida do seguinte art. 10-A: 



LEI Nº 13.680, DE 14 DE JUNHO DE 2018

§ 5º Até a regulamentação do disposto neste artigo, fica

autorizada a comercialização dos produtos a que se

refere este artigo."



DECRETO Nº 9.918, DE 18 DE JULHO DE 2019 



Art. 2º Os produtos alimentícios de origem animal produzidos de

forma artesanal, além do selo do serviço de inspeção oficial,

serão identificados por selo único com a indicação ARTE.

§ 1º O modelo de logotipo do selo ARTE será estabelecido

em ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.



Decreto 9.918, de 18 de julho de 2019 

Instrução Normativa n. 28, 

de 23 de julho de 2019



§ 2º Os produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma

artesanal que receberem o selo ARTE serão reconhecidos e

comercializados no território nacional.

§ 3º Os órgãos de agricultura e pecuária dos Estados e do Distrito

Federal ficam autorizados a conceder o selo ARTE aos produtos

alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, nos

termos deste Decreto e de suas normas complementares.

§ 4º As exigências para a concessão do selo ARTE serão simplificadas

e adequadas às dimensões e à finalidade do empreendimento.



Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma

artesanal - produtos comestíveis elaborados com predominância de

matérias-primas de origem animal de produção própria ou de origem

determinada, resultantes de técnicas predominantemente manuais

adotadas por indivíduo que detenha o domínio integral do processo

produtivo, submetidos ao controle do serviço de inspeção oficial, cujo

produto final de fabrico é individualizado, genuíno e mantém a

singularidade e as características tradicionais, culturais ou regionais

do produto;



II - boas práticas agropecuárias na produção artesanal -

procedimentos adotados pelos produtores rurais que asseguram a

oferta de alimentos seguros e oriundos de sistemas de produção

sustentáveis, além de tornar os sistemas de produção mais rentáveis

e competitivos;

III - boas práticas na fabricação de produtos artesanais -

procedimentos e condições higiênico-sanitárias e operacionais

sistematizados aplicados pelo estabelecimento ao processo

produtivo com o objetivo de garantir a inocuidade alimentar, a

identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem

animal;



IV - origem determinada - dados de identificação das matérias-primas

de origem animal utilizadas na fabricação ou no processo de

obtenção do produto final artesanal, na hipótese das matérias-primas

não serem produzidas na propriedade onde estiver localizada a

unidade de processamento

V - concessão de selo ARTE - ato de competência dos órgãos de

agricultura e pecuária estaduais e distrital que reconhece e

caracteriza o tipo de produto alimentício artesanal conforme

características de identidade e qualidade específicas e o seu

processo produtivo tipicamente artesanal



Art. 4º Os produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal serão identificados 

pela presença dos seguintes requisitos:

I - as matérias-primas de origem animal devem ser beneficiadas na propriedade onde a unidade de 

processamento estiver localizada ou devem ter origem determinada; 

II - as técnicas e os utensílios adotados que influenciem ou determinem a qualidade e a natureza do 

produto final devem ser predominantemente manuais em qualquer fase do processo produtivo; 

III - o processo produtivo deve adotar boas práticas na fabricação de produtos artesanais com o 

propósito de garantir a produção de alimento seguro ao consumidor;

IV - as unidades de produção de matéria-prima e as unidades de origem determinada devem adotar 

boas práticas agropecuárias na produção artesanal; 

V - o produto final de fabrico deve ser individualizado, genuíno e manter a singularidade e as 

características tradicionais, culturais ou regionais do produto, permitida a variabilidade sensorial 

entre os lotes; 

VI - o uso de ingredientes industrializados deve ser restrito ao mínimo necessário, vedada a 

utilização de corantes, aromatizantes e outros aditivos considerados cosméticos; 

e VII - o processamento deve ser feito prioritariamente a partir de receita tradicional, que envolva 

técnicas e conhecimentos de domínio dos manipuladores. 



Art. 5º Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I - estabelecer, em normas técnicas complementares, as boas práticas agropecuárias na 

produção artesanal e na fabricação de produtos artesanais da carne e seus derivados, do 

pescado e seus derivados, dos ovos e seus derivados, do leite e seus derivados e dos produtos 

de abelhas e seus derivados, necessárias à concessão do selo ARTE; 

II - estabelecer, em norma técnica complementar, os procedimentos de verificação da 

conformidade da concessão do selo ARTE; 

III - fomentar a educação sanitária e a qualificação técnica em boas práticas agropecuárias na 

produção artesanal e na fabricação de produtos artesanais; 

IV - criar e gerir o Cadastro Nacional de Produtos Artesanais, cujos dados serão fornecidos pelos 

Estados e pelo Distrito Federal que tiverem concedido o selo ARTE;



V - auditar os produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal que tiveram o 

selo ARTE concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, em atendimento às normas técnicas de 

que tratam os incisos I e II do caput;

e VI - elaborar guias orientadores de boas práticas agropecuárias na produção artesanal e na 

fabricação de produtos artesanais, para promover a melhoria contínua dos sistemas produtivos. 

§ 1º As normas técnicas complementares de que tratam os incisos I e II do caput serão elaboradas 

de forma participativa, de acordo com os princípios da racionalização, da simplificação e da 

virtualização de processos e procedimentos. 

§ 2º O Cadastro Nacional de Produtos Artesanais de que trata o inciso IV do caput atenderá ao 

disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 



Art. 6º Compete aos órgãos de agricultura e pecuária estaduais e distrital: 

I - conceder o selo ARTE aos produtos artesanais que atenderem ao disposto neste Decreto e nas 

normas técnicas complementares;

II - fiscalizar os produtos artesanais que tenham obtido o selo ARTE;

III - estabelecer normas sanitárias e regulamentos complementares às normas federais que 

caracterizem e garantam a inocuidade do produto alimentício artesanal e que contemplem o 

disposto neste Decreto; 

e IV - fornecer e atualizar as informações do Cadastro Nacional de Produtos Artesanais. Parágrafo 

único. Até a publicação das normas técnicas complementares pelo Ministro de Estado da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que tratam os incisos I e II do caput do art. 5º, os 

Estados e o Distrito Federal que possuam legislação própria de produtos alimentícios de origem 

animal reconhecidos como artesanais e que considerem os aspectos de sanidade animal e boas 

práticas agropecuárias poderão conceder o selo ARTE, desde que atendido ao disposto no inciso 

III do caput deste artigo. 



Art. 7º A identidade, a qualidade e a segurança do produto alimentício artesanal serão garantidos 

pelo produtor artesanal. 

Art. 8º Compete aos órgãos de saúde pública estaduais e distrital a fiscalização, no comércio 

varejista e atacadista, dos produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, 

nos termos do disposto no art. 10-A da Lei nº 1.283, de 1950. 

Parágrafo único. Os resultados das fiscalizações de que trata o caput serão compartilhados entre 

os órgãos de que trata o art. 4º da Lei nº 1.283, de 1950. 

Art. 9º A inspeção e a fiscalização de estabelecimentos fabricantes de produtos alimentícios de 

origem animal produzidos de forma artesanal, no que se refere aos aspectos higiênico-sanitários e 

de qualidade, serão de responsabilidade do serviço de inspeção oficial. 

Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização de que trata o caput terão natureza prioritariamente 

orientadora, considerado o risco sanitário. 



Art. 10. O selo ARTE concedido a produto artesanal poderá ser cancelado pelos órgãos de 

agricultura e pecuária dos Estados ou do Distrito Federal quando: 

I - não forem atendidas, no prazo estabelecido, a correção de não conformidades ou 

irregularidades; ou

II - o estabelecimento perder o seu registro junto ao serviço de inspeção oficial. 

Art. 11. A autorização para a concessão do selo ARTE de que trata o § 3º do art. 2º poderá ser 

suspensa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quando:

I - não for atendido ao disposto neste Decreto ou nas normas técnicas complementares; ou II - não 

houver atualização das informações no Cadastro Nacional de Produtos Artesanais. 

Parágrafo único. A suspensão cessará: I - na hipótese do inciso I do caput, assim que for atendido 

ao disposto neste Decreto ou nas normas técnicas complementares; ou II - na hipótese do inciso II 

do caput, quando forem atualizadas as informações no Cadastro Nacional de Produtos Artesanais. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de julho de 2019; 198º 

da Independência e 131º da República. 



Competências 



LEGISLAÇÕES ESTADUAIS
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Legenda

Legenda

Leg. Lei p/ Artesanal

Não possui

Possui Projeto de Lei

Possui Lei

Situação das legislações estaduais no Brasil 2019

Fonte: CONTHA/CFMV



17/07Nº 19.599 DE 17/07/2018

PARANÁ

Art. 1º Dispõe sobre a produção e a comercialização dos 

queijos artesanais no Estado do Paraná.



Flexibilização da 

pasterurização



A maturação destrói os microrganismos patogênicos

Maturação



Maturação

Naiane, SANGALETTI1, Ernani PORTO1*, Solange Guidolin Canniatti BRAZACA1, Cintia Akemi

YAGASAKI1, Rebeca Camacho DALLA DEA1, Mariana Vieira da SILVA1

Conclusão

Um dos lotes tornou-se impróprio para o consumo no 30º dia mesmo sob

refrigeração a 4 °C por excesso de E. coli, o que demonstra a necessidade de uma

excelente higiene na fabricação do produto para que o queijo possa atender aos

padrões sanitários durante a armazenagem por 30 dias a 4 °C. As populações de

microrganismos mesófilos, psicrotróficos totais, lipolíticos e proteolíticos, assim

como a população de bactérias lácticas, aumentaram constantemente durante o

período de 30 dias de armazenagem a 4 °C. A evolução da lipólise foi concomitante

com o crescimento dos microrganismos psicrotróficos lipolíticos

Estudo da vida útil de queijo Minas Study of Minas cheese shelf life



O que esperar?



FATORES    POSITIVOS



A estimativa é que 170 mil produtores de queijos

artesanais no Brasil sejam beneficiários diretos da

regulamentação neste primeiro momento (Mapa)

Profissionalização do produtor de artesanal

Produtos de qualidade higiênica, técnica e sanitária



Valorização monetária do produto

Transito livre no País

Ampliação do campo de trabalho para MV sejo como 

RT, fiscal, Empresário, Assessores, etc



FATORES     NEGATIVOS



Liberação de produtos sem tratamento térmico

Impossibilidade de exportar com o Selo Arte

Excessivo numero de legislações

Legislações sem critérios técnicos



VI - o uso de ingredientes industrializados deve ser restrito ao

mínimo necessário, vedada a utilização de corantes, aromatizantes e

outros aditivos considerados cosméticos



Nossa Missão

Ficar vigilantes, sempre trabalhando pela harmonização dos 

segmentos produtivos e fiscalizadores  com vistas a garantir 

à população brasileira um produto com excepcionais 

qualidades sensoriais, tecnológicas e higiênico sanitárias



COMO OS MV ENTIDADES PODEM  MELHORAR AS 

LEGISLAÇÕES SOBRE PRODUTOS ARTESANAIS?

1.4.1 O animal deve ser

conduzido ao local de ordenha

tranquilamente, evitando-se

estresse;

1.4.1 O animal deve ser

conduzido ao local de ordenha

seguindo-se as normas de

procedimentos para o bem

estar animal

Justificativa técnica: Instrução Normativa 56/2018; Art. 3º ; V



“Pinheiros do Paraná, que bom vê-los, como 

areia no mar.....”.  

Djavan



OBRIGADO!

Tel.: (85) 984301011

retsam@uolcom.br


