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Segurança e garantias 
de qualidade para 
cervejarias



CERVEJA, UM ALIMENTO SEGURO?



•Produto seguro?
•Quem garante a qualidade 
das cervejas?
•Qual o papel do Mapa 
como órgão fiscalizador? ?



Competências do Mapa

Lei 8.9818/1994:
“Art. 2o O registro, a padronização, a 
classificação e, ainda, a inspeção e a fiscalização 
da produção e do comércio de bebidas, em 
relação aos seus aspectos tecnológicos, 
competem ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, ou órgão estadual competente 
credenciado por esse Ministério, na forma do 
regulamento.”



CONTROLE DE 
TODA CADEIA 
PRODUTIVA

• Insumos;
• Importação;
• Padrões;
• Resíduos;
• Processamento;



•MAPA, ANVISAINSUMOS

•MAPA, ANVISAADITIVOS E 
COADJUVANTES

•MAPAFABRICAÇÃO



Competências do Mapa
Decreto 6.871/2009 
§ 1o Controle é a verificação administrativa 
da produção, da manipulação, da 
padronização, da classificação, do registro, 
da inspeção, da fiscalização, da exportação, 
da importação, da circulação e da 
comercialização de bebidas.
(...)
§ 3o Fiscalização é a ação direta do poder 
público para verificação do cumprimento da 
lei.” 



Registro

Fiscalização

PIQ

Competências do Mapa





Novos riscos?







Perspectiva futura
Mais trabalho

Atividades mais complexas;

Força de trabalho demandada;

Novos recursos;

Ações assertivas;



•9950 novos registros de cerveja em 2019;
•27.329 cervejas registradas;
•6.700 registros de cerveja em 2018;
•Produtor ciente de que será autuado e multado 

caso não cumpra padrões;



Critérios de risco para fiscalização

• Norma interna SDA 01/2019;
• https://www.gov.br/agricultu

ra/pt-
br/assuntos/inspecao/produt
os-vegetal/pasta-publicacoes-
DIPOV/manual-dipov-18-
07.pdf/view

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/pasta-publicacoes-DIPOV/manual-dipov-18-07.pdf/view


• Porte;
• Tipo de produto;
• Abrangência de 

comercialização;
• Histórico de infrações;
• Presença de sistema de 

gestão de qualidade;
• Condições gerais do 

estabelecimento;

Critérios de risco para fiscalização



RESPONSABILIDADES

Tutela estatal

Responsabilidade 
ente privado



Decreto
6.871/2009 

• 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.



Decreto 6.871/2009 

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



Decreto 6.871/2009 

• § 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.”



“§ 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.

Decreto 6.871/2009 



Decreto 6.871/2009 

• Art. 85. Os equipamentos, vasilhames e utensílios empregados na 
produção, preparação, manipulação, beneficiamento, acondicionamento e 
transporte de bebida deverão ser próprios para a finalidade a que se 
destinam e deverão observar as exigências sanitárias e de higiene.”



Quem garante a qualidade do 
produto é o produtor.



BPF Sistemas 
de garantia

Produtos 
sensíveis

Produção 
massiva

Processos 
complexos

pequena 
escala

Produtos de 
baixo risco



AUTOCONTROLE



Perspectivas para a
fiscalização

• Atualização de diretrizes 
de fiscalização;
• Exigências para registro e 

controles de acordo com 
caracteres de risco das 
empresas;
• Controles de qualidade 

auditáveis;



•Programa Nacional de Prevenção e 
Combate a Fraude;
•Programa Nacional de Conformidade 

de POV;
•Modernização de cadeias produtivas;

Perspectivas para a fiscalização



“O preço da liberdade é a 
eterna vigilância”


