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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 
 



1950    Agricultura   rudimentar 

1975   Agricultura modernizou-se 

Fonte: EMBRAPA 



A agroindústria é o conjunto de 

atividades relacionadas à transformação 

de matérias-primas provenientes da 

agricultura, pecuária, aquicultura ou 

silvicultura 

Agroindústrias 



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 

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 



 

Arte e técnica do trabalho manual não industrializado, realizado 
por artesão, e que escapa à produção em série 

 

Os bens produzidos reflectem a relação do artesão com o meio 

onde vive e a sua cultura. A atividade artesanal tem como uma 

das características principais a participação do profissional em 

todas as fases do processo, a obtenção de um alto grau de 

satisfação e a identificação com o produto 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8rc7DgfvhAhXpD7kGHd_KAX0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.diariodebalsas.com.br/noticias/aged-fecha-fabrica-clandestina-de-queijos-no-povoado-bacuri-em-riachao-17792.html&psig=AOvVaw1BpB6yi4fl2hf5LHcwwA9X&ust=1556823412541730
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhqs_UuOnhAhVJI7kGHXeYBygQjRx6BAgBEAU&url=https://d.facebook.com/nutriconsultora/photos/a.371214166289921/1834460803298576/?type=3&__tn__=EH-R&psig=AOvVaw3irRk9-kE3hGE3ARl5IoP8&ust=1556219750625618
https://st.focusedcollection.com/11312302/i/650/focused_150183022-stock-photo-emmental-cheese-with-holes.jpg


 

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 

 



Pausa para pensar 

Grande 
transformador de 
alimentos 

Grande produtor de 
alimentos 

Aspectos Sanitários Econômicas e 
estética               



Gênese 



Projeto de lei 8642/2017    Dep . Wherles Fernandes da Rocha 
Regulamentação Simplificada para a IIS das agroindústrias 
artesanais de alimentos 
 
 
 
Projeto de lei 8677/2017      Dep . Efraim Filho  
 Alterar a Lei 1.283, criando o Art. 10A 
 

Projeto de lei 10068/2018     Dep . Hiran Gonsalves – 
Solicita que os setores atacadista e varejista possam comercializar 
nacionalmee seus produtos independente do selo de inspeção 
 
 



Artesanal e 
chiquerrrrrrrrrrimo! 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmnOHY_evhAhUBK7kGHRGUAzkQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/cartoon-chef_1942556.html&psig=AOvVaw1LiZRgifxW-xYg4Qr37hJB&ust=1556307035751671
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA7P-8_-vhAhX8GbkGHU-XCEQQjRx6BAgBEAU&url=https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2018/12/20/vigilancia-fecha-fabrica-clandestina-de-linguica-e-apreende-mais-de-300-kg-de-carne-em-santarem.ghtml&psig=AOvVaw26o67QAVvZcild4-_XdlYh&ust=1556307519433480
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDoPashPvhAhWxHrkGHYHCAaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.abre.org.br/noticias/norma-da-anvisa-facilita-compreensao-de-embalagem-dos-alimentos/&psig=AOvVaw0m5yrsT-5LCYfkgT5OIkFN&ust=1556824194829539
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk5IaOhfvhAhUeCrkGHURSC48QjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/br/vetor/chef-de-menino-com-raiva-dos-desenhos-animados-gm973289348-264849700&psig=AOvVaw1p1fQ_DdFlJHjulKi_e62W&ust=1556824431595767


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 

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 



Mitos e Verdades 



"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:  



 
Os produtos secularmente elaborados 

são obrigatoriamente seguros?  

O produtor faz isso há séculos e nunca 
houve problema 

 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbsdvn2-3hAhV5LLkGHTKYA7YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=XJmQVMaC1zY&psig=AOvVaw3ych2IhLqDnDE9HLXOz17-&ust=1556364014155171


Nem todo agricultor reúne 
condições de trabalalhar com 

POAs 

Produto artesanal  
X  

Produto de fundo de quintal 



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  



Os equipamentos exigidos pelos serviços de inspeção são 
muito caros e sofisticados 

Novo 
Pasteurizador Para Leite Industrial 300 Litros 

Inox 304 
R$14.500 

12x R$ 1.20833 sem juros 

Alto custo dos equipamentos 



Os equipamentos exigidos pelos serviços de inspeção são 
muito caros e sofisticados 

   
Pasteurizador A Placas De Leite 
R$ 32.000 
12x R$ 3.113 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1262231986-pasteurizador-a-placas-de-leite-_JM


Os serviços de Inspeção foram criados para proteger as 
grandes empresas 
 
Os fiscais não nos deixam trabalhar 
 
Eu posso produzir o meu selo arte 
 

Outros mitos 



   

"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." 



LEI Nº 13.680, DE 14 DE JUNHO DE 2018 
 Legislação geral para artesanais 

DECRETO Nº 9.918, DE 18 DE JULHO DE 2019  

LEI Nº 13.860, DE 18 DE JULHO DE 2019 
 Lei para elaboração e comercialização de queijos 

legislações na atualidade  



Legislações estaduais 

LEI Nº 17.486, DE 16 DE JANEIRO DE 2018 
Dafné Didier 17 de janeiro de 2018  

Santa Catarina 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a produção e comercialização de queijos 
artesanais de leite cru, no Estado de Santa Catarina. 
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se: 
I – queijo artesanal: aquele elaborado com leite cru da própria fazenda, com 
métodos tradicionais, com vinculação ao território de origem, conforme 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) estabelecido para cada 
tipo e variedade, sendo permitida a aquisição de leite de propriedades rurais 
próximas desde que atendam todas as normas sanitárias pertinentes; e 

https://alimentusconsultoria.com.br/lei-no-17-486-de-16-de-janeiro-de-2018/
https://alimentusconsultoria.com.br/author/dafnedidier/
https://alimentusconsultoria.com.br/author/dafnedidier/
https://alimentusconsultoria.com.br/author/dafnedidier/
https://alimentusconsultoria.com.br/author/dafnedidier/


Legislações complementares 

Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade 

Instruções normativas 

Normas internas 

Ações judiciais 



Eu preciso viver Uma grande verdade 



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 



Santa Casa do Rio de Janeiro 
07/08/2019 



Obrigado! 

Tel.: (85) 984301011 
retsam@uolcom.br 

 


