


RELATORIA DA MESA 2 
Caracterização da técnica da problemática 

 

• Papel da Vigilância sanitária: qualidade e segurança alimentar como requisitos para a 

comercialização dos produtos; 

• Competências: Existe a distinção entre  produtos de origem vegetal Secretaria de Saúde 

Estadual e produtos de origem animal no MAPA 

• Produtos de origem vegetal (panificados, geleias, produtos congelados, minimamente 

processados, etc),  

• Requisitos para instalação e funcionamento de agroindústrias de produtos de origem vegetal: 

Precisa requerimento pedindo o registro, identificando a área, produtos que serão processados, 

análise de água, licença dos bombeiros, curso de boas práticas de produção, além de laudo de 

limpeza e desinfecção da caixa d’água, pedem responsável técnico com curso superior. 

• Estrutura física e funcionamento de agroindústria: área suja, área de processamento e 

expedição. 

• Quanto as bebidas, sucos, nectares... Dificuldade de legalização com vinhos e bebidas 

destiladas quanto a área tributária, sanitária e ambiental. Marco foi a lei do Vinho Colonial Lei nº 

12.959, até 20 mil litros de vinhos dentro do SIMPLES NACIONAL sendo a fiscalização sanitária 

pelo MAPA.  
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RELATORIA DA MESA 2 
Quais os problemas, dificuldades relacionadas as questões sanitárias e 

ambientais para se instalar uma agroindústria de produtos de origem 
vegetal? 

• Portaria 90 dos microprocessados, custo ART com formação em curso de 
ensino superior e aclimatização na área de envaze de agroindústrias; 

• Quais o profissionais poderiam ser ART nesse caso, mas existe a perscpectiva 
de dispensa deste requisito; 

• Conhecer e produzir o alimento é a parte fácil, contudo tem-se dificuldade de 
vender;  

• Empreendedorismo de ocasião; 

• Fundamental o curso de Boas Práticas de Comercialização e viabilidade 
econômica 

• Limitação sanitária de transporte,tendo em vista a necessidade de um carro 
com câmara fria; 

• Dúvidas sobre como iniciar uma agroindústria de produtos origem vegetal 
vigilância sanitária municipal, vigilância sanitária estadual e ANVISA 

• Necessidade de assistência técnica continuada e capacitação em todas as 
etapas desde produção da matérias prima, industrialização e vendas. 

• Nova exigência: rastreabilidade. 
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