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01

O que é o registro de produtos?
E o ato de descrever os processos e procedimentos produtivos, atendendo os regulamentos pertinentes que
ixam as caracterıśticas mın
́ imas de identidade, qualidade, conformidade, sanidade e inocuidade. Cada produto
terá um nú mero especı́ ico para sua identi icaçã o.

02

Quais produtos devo registrar?
Todos os produtos que serã o produzidos pelo estabelecimento, obrigatoriamente devem estar registrados.
Somente serã o registrados os produtos que constarem no memorial econô mico-sanitá rio aprovado e
implantado, sendo autorizados atravé s da Relaçã o de Produtos Registrados emitida pela Gipoa.

03

Quais os regulamentos devo atender para registrar meu produto?
Os produtos de origem animal sã o normalmente regulamentados atravé s de documentos emitidos pelo
Ministé rio da Agricultura – MAPA atravé s de Regulamento Té cnico de Identidade e Qualidade - RTIQ, onde
encontram-se a de iniçã o do produto, a designaçã o da denominaçã o de venda, as formas de apresentaçã o, os
parâ metros fıśico-quım
́ icos e microbioló gicos, entre outros. Todos estã o disponıv́eis no site do MAPA.

04

Não encontrei o RTIQ correspondente ao meu produto, como devo proceder?
Caso efetivamente seu produto nã o possua um RTIQ correspondente, você terá que validar seu produto. Isso
signi ica que terá que apresentar referê ncia bibliográ ica/trabalho cientı́ ico ou regulamento té cnico
internacional traduzido para a lın
́ gua portuguesa de produto similar, bem como aná lises laboratoriais que
estabeleçam os valores padrõ es fıśico quım
́ ico e microbioló gico do produto. Este processo passará por aná lise
té cnica de uma comissã o da Gipoa, para avaliaçã o e parecer. O registro será vá lido até a publicaçã o de
regulamento té cnico especı́ ico, quando a empresa deverá adequar este registro a nova RTIQ, caso haja
necessidade.

05

Quais os documentos necessários para registrar meus produtos?
Ÿ Formulá rio de requerimento de registro assinado pelo RT e responsá vel legal *;
Ÿ Parecer do RT sobre o uso de alegaçõ es de propriedade funcional ou de saú de, quando existirem tais
alegaçõ es no ró tulo/embalagem.
Ÿ Fichas té cnicas de ingredientes, aditivos, embalagens, entre outros;
Ÿ Documentos constantes na pergunta 04, para produtos sem RTIQ;
Ÿ Declaraçã o do RT a irmando que o produto atende as normas do RTIQ ou que o processo industrial, na
ın
́ tegra, os procedimentos aprovados para a fabricaçã o de produto sem RTIQ, objeto da bibliogra ia
apresentada para o registro. Quando o produto tiver adicã o de aditivos, a declaraçã o deverá constar també m
o atendimento aos parâ metros legais no produto inal.
Ÿ Registro de marca ou declaraçã o de responsabilidade do uso de marca;
Ÿ Croqui das rotulagens/embalagens ou etiquetas utilizadas em tamanho real ou escala, cores reais, tanto das
embalagens primá rias, como das secundá rias.
Ÿ Comprovante do pagamento da taxa de registro ou documento de isençã o.
(* Modelo disponıv́el no site da Adapar)

06

Quem está isento do pagamento das taxas? Qual documento apresentar?
Para casos de isençã o ou reduçã o de taxa, deverã o ser apresentados a Declaraçã o de Aptidã o ao PRONAF – DAP
de agroindú stria ou Declaraçã o de microempresa, emitida pela Junta Comercial ou pelo contador, conforme
previsto na Lei Estadual 18.411/2014.
Para usufruir da reduçã o de taxa, prevista em legislaçã o, para microempresas, apresentar declaraçã o emitida
pela junta comercial ou pelo contador (com irma reconhecida em cartó rio).

07

Estou tendo di iculdade no preenchimento do formulário, pois são muitas informações a serem
descritas. Como proceder?
No site da Adapar, juntamente com os modelos de formulá rios, consta um modelo preenchido que auxiliará este
entendimento. Abaixo segue algumas observaçõ es relevantes (e ao inal um exemplo visual):

7.1 Como preencher o CAMPO 01: IDENTIFICAÇÃO?
Ÿ N° SIP/POA do estabelecimento: (0000-X), conforme certi icado de registro de estabelecimento.
Ÿ N° de registro do produto (0000/0000-X).

A empresa será responsá vel pelo preenchimento deste campo. A numeraçã o será sequencial, iniciando pelo
nú mero 0001 e composto por quatro dıǵitos separados por “barra” do n° SIP/POA do estabelecimento produtor
(0000/0000-X).
IMPORTANTE: Apó s o cancelamento de um produto, o nú mero nã o poderá ser reutilizado, pois constará no
sistema informatizado todos os produtos registrados e cancelados.
Ÿ DATA DE ENTRADA NO SIP/POA: data de recebimento do formulá rio pelo FDA ULSA, será considerada a data

do protocolo e para produtos com RTIQ, será també m a data do Registro
Ÿ COMERCIALIZAÇAO: assinalar a opçã o correspondente ao â mbito de comercializaçã o que a empresa está
requerendo (SISBI ou ESTADUAL).

7.2 Como preencher o CAMPO 02: REQUERIMENTO?
O campo nº 02 nã o necessita de preenchimento.
7.3 Como preencher o CAMPO 03: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO?
Ÿ RAZAO SOCIAL OU PESSOA FISICA: conforme o certi icado de registro de estabelecimento.
Ÿ CNPJ ou CPF e CAD/PRO conforme o caso, de acordo com o certi icado de registro do estabelecimento.
Ÿ CLASSIFICAÇAO DO ESTABELECIMENTO: conforme o art. 7° do Decreto 3005/00 e o certi icado de registro
de estabelecimento
Ÿ ENDEREÇO, FONE, ETC: do estabelecimento.

7.4 Como preencher o CAMPO 04: IDENTIFICAÇÃO DE MARCAS DE TERCEIROS?
Este campo somente será preenchido quando o produto for produzido para terceiro. Constar os dados (razã o
social, C.N.P.J e endereço completo) da empresa responsá vel pela marca. Neste caso, deverá ser anexado a
autorizaçã o de uso da marca de terceiros pela empresa produtora, devidamente registrada em cartó rio. O
tempo de contrato dessa relaçã o é de inteira responsabilidade da empresa. Apó s a expiraçã o do contrato ou
cancelamento deste o estabelecimento nã o poderá mais utilizar as respectivas embalagens, devendo solicitar o
cancelamento destes produtos.
7.5 Como preencher o CAMPO 05: NATUREZA DA SOLICITAÇÃO?
Assinalar a açã o desejada: ( ) Registro ( ) Renovaçã o de Registro ( ) Alteraçã o de composiçã o ( ) alteraçã o do
processo de fabricaçã o.

7.6 Como preencher o CAMPO 06: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO?
Ÿ NOME DO PRODUTO: Trata-se da denominaçã o de venda em conformidade com os RTIQ ou outras

nomenclaturas o iciais.
Ÿ COMPLEMENTO DO NOME DO PRODUTO: Informar o nome regional/cultural do produto pelo qual é
popularmente conhecido. Informar outros complementos que o diferencie de outro produto com a mesma
denominaçã o de venda, mas com processo de produçã o diferente (orgâ nico, fonte, padronizado, fatiado, etc.)
Ÿ INFORMAÇOES ADICIONAIS: ALIMENTOS ADICIONADOS DE INGREDIENTES FUNCIONAIS (Iso lavonas,
Proteın
́ as de soja, Acidos graxos ô mega-3, Acido a – linolê nico, Catequinas, Licopeno, Luteın
́ a e Zeaxantina,
Indó is e Isotiocianatos, Flavonó ides, Fibras solú veis e insolú veis, Prebió ticos - frutooligossacarıd
́ eos, inulina,
Sulfetos, alıĺicos (alilsulfetos), Lignanas, Tanino, Estanó is e esteró is vegetais, Probió ticos - Bı́ idobacterias e
Lactobacilos), e que fazem mençã o dos mesmos nos ró tulos, como: com ibra, conté m probió ticos, com
ô mega-3 etc. ALIMENTOS COM ATRIBUTO ESPECIFICO: o produto possui indicaçã o para dietas especiais ou
sã o adicionados de nutrientes essenciais (enriquecido, light, diet, sem lactose). ALIMENTOS COM ALEGAÇAO
DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS OU DE SAUDE (RDC 240/2018 ANVISA): DEVEM SER REGISTRADOS
PREVIAMENTE NA ANVISA, salvo aqueles cujas alegaçõ es sã o plenamente conhecidas pela comunidade
cientı́ ica, em que o nutriente seja intrın
́ seco a sua composiçã o em quantidades estabelecida para o atributo
FONTE, e estarem vinculadas ao alimento de consumo habitual pela populaçã o (informe té cnico 09/2004 –
Anvisa).
Ÿ MARCA/NOME FANTASIA: Anexar ao processo o registro da marca. Nã o havendo esse registro, a empresa
deverá anexar declaraçã o de responsabilidade sobre o uso da marca.

7.7 Como preencher o CAMPO 07: CARACTERÍSTICAS DO RÓTULO E DA EMBALAGEM?
Ÿ ROTULO: Assinalar a opçã o correspondente: ( ) Impresso ( ) Gravado a quente ( ) Etiqueta interna ( )
Etiqueta externa ( ) Gravado em relevo.
Ÿ EMBALAGEM: Assinalar a opçã o correspondente:
PRIMARIA: ( ) Papel ( ) Plá stica ( ) Vidro ( ) citar outros
(A embalagem primá ria deve ser de material aprovado para uso em alimentos e deve ser anexada a sua icha
té cnica).
SECUNDARIA: Assinalar a opçã o correspondente: ( ) Papel/papelã o ( ) Plá stico ( ) Caixa plá stica ( ) citar outros
(Anexar o croqui/prints/ró tulo de initivo das embalagens utilizadas no acondicionamento dos produtos, nas
cores reais e indicaçã o de escala.)
IMPORTANTE: Os envoltó rios (tripas) nã o sã o considerados embalagens primá rias.

7.9 Como preencher o CAMPO 09: IDENTIFICAÇÃO DE LOTE?
Descrever como a empresa controla o lote: por dia, por turno, por má quina de envase ou outro sistema
desenvolvido pela mesma.
7.10 Como preencher o CAMPO 10: COMPOSIÇÃO DO PRODUTO?
Ÿ Constar as maté rias-primas, ingredientes e aditivos utilizados na formulaçã o do produto, em ordem
decrescente da quantidade utilizada no produto e em mesma unidade de medida (fazer conversõ es se
necessá rio) e sua porcentagem na formulaçã o do produto. Os aditivos deverã o ser listados por ú ltimo.
Ÿ Informar se as maté rias-primas provê m de empresas com SIP, SIF ou SISBI, quando for o caso. Empresa SISBI
somente receberá maté ria-prima de empresa SISBI ou SIF.
Ÿ Tratando-se de fracionamento de produtos de terceiros, a empresa deve indicar: razã o social da empresa
fabricante do produto a ser fracionado, nú mero de registro do produto no Serviço de Inspeçã o competente e
lista de ingredientes.
Ÿ Tratando-se de fracionamento de produto de fabricaçã o pró pria, constar o n° de registro do produto
(0000/0000-X) e lista de ingredientes.
Ÿ Ao utilizar misturas de condimentos ou de aditivos na composiçã o, a empresa deve citar obrigatoriamente
todos os ingredientes que compõ em essa mistura de condimentos ou aditivos. Para ingredientes com
limitaçõ es de uso, constar os seus percentuais especi icados na mistura. Ex.: mistura de sais de cura para
salsicha (conté m: sal, amido – 3%, conservador nitrito de só dio (INS 250) – 4% e conservador nitrato de
só dio (INS 251) – 6%).
Ÿ Para produtos sem regulamento especı́ ico, vale ressaltar que os aditivos permitidos sã o somente aqueles
previstos em legislaçã o nacional.

7.8 Como preencher o CAMPO 08: QUANTIDADE/FORMA DE INDICAÇÃO?
Ÿ QUANTIDADE DE PRODUTO ACONDICIONADO/UNIDADE DE MEDIDA: Informaçã o para a embalagem

primá ria e també m para a embalagem secundá ria.
Para produtos com peso variá vel, quando a legislaçã o permitir, constar a faixa de variaçã o do peso
acondicionada na embalagem, tanto primá ria como secundá ria. Nã o será aceita informaçã o imprecisa como
peso variá vel ou deve ser pesado na frente do consumidor.
Incluir o peso das embalagens.
Para produtos pré -medidos constar o conteú do lıq
́ uido utilizado nas diversas embalagens, se for o caso.
Para produtos pré -medidos que apresentam duas fases separá veis por iltragem simples, constar peso lıq
́ uido e
peso drenado.
Para pescados congelados embalados com peso lıq
́ uido acima de cinco quilos, cujo produto seja destinado
ao fracionamento e reembalagem antes da sua comercializaçã o ao consumidor inal, constar o peso lıq
́ uido
(peso efetivo do pescado congelado, excetuando-se o peso da embalagem e do glaciamento) e o peso bruto
(peso total do produto, incluindo-se o peso da embalagem e glaciamento). Ofıćio Circular 26/2010 do MAPA e
Portaria Inmetro 284/2019) - Regulamento Té cnico Metroló gico para Expressar Conteú do Nominal para os
pescados congelados Pré -medidos ou pré -embalados com conteú do nominal desigual.
Ÿ DATAS DE FABRICAÇAO, VALIDADE E LOTE: Indicar o tipo de aplicaçã o (carimbo, etiqueta, etc.), o local de

indicaçã o (vide tampa, fundo da embalagem, etc.) e forma de indicaçã o (ex: Fab/lote: dd/mm/aa, VAL:
dd/mm/aa, etc).

Ÿ Ao utilizar aditivo ou misturas de aditivos que possuem obrigatoriedade de registro junto à ANVISA, deve ser

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

informado o nú mero de registro desse aditivo ou mistura de aditivo ou que o aditivo em questã o está
dispensado de registro ou isento, conforme legislaçã o especı́ ica. Em todos os casos, a totalidade de
ingredientes das misturas deve ser especi icada.
A empresa deve informar na composiçã o a funçã o tecnoló gica dos aditivos utilizados, seu nome completo e
nú mero de INS (Sistema Internacional de numeraçã o de Aditivos Alimentares).
Ao utilizar aromatizantes como ingredientes ou fazendo parte de uma mistura de ingredientes, a empresa
deve informar na composiçã o a classi icaçã o deste aromatizante (natural, sinté tico, idê ntico ao natural).
Ao utilizar miú dos na composiçã o de produtos cá rneos formulados, a empresa deve especi icar os miú dos e a
espé cie animal utilizada. Nã o será aceito a substituiçã o total ou parcial por diferentes miú dos, no entanto,
poderá haver substituiçã o total ou parcial entre os miú dos declarados. Na lista de ingredientes do ró tulo, ao
utilizar mais de um tipo de miú do, descrevê -los individualmente. Exemplo: miú dos suın
́ os (pode conter:
coraçã o, fıǵado e rins).
Apenas poderá ocorrer a substituiçã o parcial de ingredientes por produtos de igual qualidade ou qualidade
superior. Contudo, a alteraçã o realizada nã o poderá implicar em alteraçõ es no ró tulo (lista de ingredientes).
Ex.: CMS – Carne mecanicamente separada substituıd
́ a por carne ou miú dos substituıd
́ os por carne. Estes
casos deverã o ser previstos no processo de fabricaçã o para avaliaçã o do GIPOA.
Preencher os campos “CONTEM”: glú ten, amarelo tartrazina, fenilalanina, origem transgê nica, corante,
aromatizante, lactose. outros - escrever o nome do alergeno.
Anexar as ichas té cnicas de maté rias primas de terceiros, bem como de ingredientes e aditivos, fundo da
embalagem, etc.) e forma de indicaçã o (ex: Fab/lote: dd/mm/aa, VAL: dd/mm/aa, etc).

7.11Como preencher o CAMPO 11: PROCESSO DE FABRICAÇÃO?
Ÿ A descriçã o do processo de fabricaçã o deve ser de forma clara, detalhada e ordenada, abrangendo desde a
obtençã o ou recepçã o da maté ria-prima, processamento contemplando tempo, temperatura, umidade e
pressã o (quando couber) dos processos tecnoló gicos utilizados, condicionamento, armazenamento e
conservaçã o do produto, bem como as especi icaçõ es que conferem as caracterıśticas distintivas do produto,
o que inclui també m informaçõ es necessá rias sobre mé todos de controle de qualidade e aná lises
laboratoriais.
Ÿ No descritivo e no luxograma em caixilho do processo tecnoló gico de fabricaçã o do produto. Para cada etapa
do processo pede-se: nome da etapa, nome do setor e equipamento da indú stria onde ocorre a etapa
conforme denominaçã o do layout do projeto aprovado, tempo da etapa, temperatura do setor/equipamento
e temperatura do produto, bem como umidade e pressã o (quando couber).
Ÿ No caso de produtos cá rneos, informar a temperatura atingida no centro da massa
Ÿ Todos os procedimentos que conferem caracterıs
́ ticas sensoriais especı́ icas aos produtos deverã o ser
descritos em detalhes, incluindo as condiçõ es do ambiente, tais como temperatura, umidade relativa, tempo,
etc. Ex.: maturaçã o de queijos ou salames, defumaçã o, etc.
Ÿ Na recepçã o de maté ria-prima informar os crité rios de seleçã o para aceitaçã o. (Ex: Temperatura má xima de
aceite, condiçõ es organolé pticas, etc.).
Ÿ A descriçã o dos procedimentos de abate deverá contemplar o atendimento à s normas especı́ icas de cada
espé cie animal, alé m de atender o bem-estar animal.
Ÿ No caso de fabricaçã o de produtos cá rneos tais como linguiças, salsichas, mortadelas, hambú rgueres,
empanados entre outros, nã o será necessá rio descrever as etapas de abate. Poré m deverã o ser descritos o
preparo de ingredientes/aditivos, salmoura e tripas, quando for o caso.

Ÿ Para os produtos já registrados que passarã o por processo de fatiamento/fracionamento na empresa

produtora nã o será necessá rio descrever as etapas de produçã o. Iniciar o processo de fabricaçã o a partir do
produto pronto.
Ÿ Nã o serã o aceitas expressõ es como: “mais ou menos”, “aproximadamente”, para limites estabelecidos pela
legislaçã o. No caso de tolerâ ncia de variaçõ es, as mesmas devem ser explicitadas.
Ÿ Constar o luxograma do processo de fabricaçã o (em caixilho). Indicar as dependê ncias onde sã o realizadas
as etapas do processo, constando o tempo que o produto permanece em cada um dos setores (nomeados de
acordo com o projeto aprovado), temperatura do produto e temperatura do ambiente.
Ÿ Relacionar os Elementos de Inspeçã o do Programa de Autocontroles - PAC que estã o implantados.
7.12 Como preencher o CAMPO 12: NATUREZA E PROPRIEDADE DO PRODUTO?
Ÿ Informar as caracterıs
́ ticas fıśico-quım
́ icas que serã o atendidas.
Ÿ Informar a forma especı́ ica quando previsto em RTIQ (ex: queijos minas frescal: forma cilın
́ drica)
Ÿ Para produtos cá rneos que contenham em sua composiçã o nıv
́ eis acima de 150 ppm de nitrito ou 150 ppm
para combinaçõ es de nitrito com nitrato, ou ainda, 300 ppm de nitrato, constar neste campo que no produto
inal, logo depois de embalado, os nıv́eis residuais má ximos de nitrito/nitrato, expressos em nitrito de só dio,
atendem o previsto IN 14/2019 do MAPA e RDC 272/2019 - Anvisa.
Ÿ Para produtos embutidos constar qual envoltó rio (tripa) a empresa utiliza. No caso de tripa natural, declarar
a origem de empresa com SIP, SIF ou SISBI. Para envoltó rios arti iciais anexar icha / especi icaçã o té cnica.
Ÿ Informar o prazo de validade do produto (vida de prateleira). Esta informaçã o é de responsabilidade da
empresa, podendo ser questionada pelo FDA responsá vel pela avaliaçã o do processo.
Ÿ Informar a utilizaçã o de expressõ es: “Destinado para ins industriais”, “Proibida venda no varejo”, etc, quando
couber.

7.13 Como preencher o CAMPO 13: SISTEMA DE EMBALAGEM E ROTULAGEM?
Ÿ Especi icar o material utilizado para a fabricaçã o da embalagem primá ria, secundá ria e se for o caso terciá ria.
Descrever o procedimento para acondicionamento do produto até o fechamento da embalagem.
Ÿ Para produtos a granel constar a utilizaçã o de uso de lacres acompanhado de Guia de Trâ nsito ou Certi icado
Sanitá rio.
Ÿ O sistema de embalagem utilizado deve ser capaz de manter as caracterıs
́ ticas de inocuidade do produto.
Ÿ Especi icar o material utilizado para fabricaçã o do ró tulo. Descrever a forma de identi icaçã o do produto ao
consumidor inal (ex.: uso de etiquetas internas, adesivas, embalagens impressas, etc.), bem como a forma de
identi icaçã o das embalagens secundá rias e terciá rias, se for o caso.
Ÿ Produtos com embalagem primá ria e secundá ria, em que as mesmas possuem o mesmo volume, as
informaçõ es obrigató rias poderã o constar apenas na embalagem secundá ria. Nesta situaçã o, se o conteú do
da embalagem tiver um peso superior a 5 kg, deverá constar na rotulagem uma das seguintes expressõ es:
PROIBIDA A VENDA FRACIONADA, PRODUTO DESTINADO AO MERCADO INSTITUCIONAL, USO
EXCLUSIVAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS OU OUTRA, conforme o caso. Ex.: ovo lıq
́ uido envasado em
balde de 20 litros, cuja embalagem primá ria é realizada em saco de polietileno e a embalagem secundá ria em
balde plá stico lacrado de mesmo volume, pescado a granel com embalagem primá ria em saco de polietileno e
embalagem secundá ria de caixa de papelã o com o mesmo volume da embalagem primá ria.
Ÿ As embalagens que nã o icarã o expostas ao consumidor inal, utilizadas somente para armazenamento e
transporte nã o serã o registradas, desde que o produto acondicionado apresente rotulagem com todas as
informaçõ es obrigató rias e esteja devidamente registrado. No entanto, essas embalagens deverã o
apresentar, no mın
́ imo a denominaçã o de venda, dados do fabricante (razã o social e endereço), carimbo do
SIP/POA, conservaçã o do produto, data de produçã o / fabricaçã o e prazo de validade.
IMPORTANTE: A forma de aplicaçã o do ró tulo nas embalagens nã o pode comprometer a visualizaçã o das
informaçõ es para o consumidor.

7.14 Como preencher o CAMPO 14: ARMAZENAMENTO DO PRODUTO PRONTO?
Ÿ Constar o local e a forma de armazenamento do produto pronto, detalhando a temperatura do produto e do
ambiente, conforme previsto nos regulamentos.
Ÿ Para produtos armazenados em temperatura ambiente, constar a temperatura má xima de armazenamento.
7.15 Como preencher o CAMPO 15: TRANSPORTE DO PRODUTO?
Ÿ Informar os meios e as condiçõ es de transporte utilizados para enviar o produto ao destino. Constar a forma
de acondicionamento e temperatura de conservaçã o do produto.
IMPORTANTE: O trâ nsito de produtos de origem animal deverá ser feito em veıćulos em conformidade à s
normas especı́ icas relacionadas à espé cie e a conservaçã o do produto transportado.

7.16 Como preencher o CAMPO 16: DOCUMENTOS ACOMPANHANTES?
Relacionar os documentos que serã o anexados ao processo, conforme necessidade.
CHECK LIST:

Declaraçã o de responsabilidade sobre o uso da marca ou Registro da marca;
A autorizaçã o para o uso da marca de terceiros, autenticado em cartó rio, se for o caso;
Documentos que visam respaldar produtos sem regulamentaçã o té cnica;
Declaraçã o de atendimento ao RTIQ e percentual permitido de aditivos no produto inal, quando houver,
assinadas pelo responsá vel legal e té cnico;
Có pia do ró tulo do produto a ser fatiado/fracionado;
Fichas/Especi icaçõ es té cnicas dos ingredientes, aditivos e embalagem primá ria;
Croquis em escala e nas cores reais;
Documentos que visam respaldar sistemas de produçã o especı́ icos: orgâ nico (atravé s das certi icadoras),
caipira, utilizaçã o de selos de qualidade, produtos diferenciados, etc.;
Parecer do Responsá vel Té cnico sobre uso de alegaçõ es de propriedade funcional ou de saú de, quando
existirem tais alegaçõ es no ró tulo/embalagem, para aqueles produtos que se enquadram no informe té cnico da
Anvisa 09/2004. Os demais devem ter autorizaçã o ou registro na Anvisa, antes da aprovaçã o pela Adapar.

Modelo de formulário preenchido, como exemplo:

O que devo avaliar em minha rotulagem/embalagem?
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8.1. CROQUI: Deve ser legıv́el, em cores reais e com cotaçã o (tamanho do ró tulo, chancelas - SIP/POA e Sisbi,
tamanho das letras.
8.2 MARCA: Uso do sım
́ bolo®implica em registro, logo anexar o certi icado do INPI. Caso contrá rio, anexar
declaraçã o de responsabilidade sobre o uso da marca.
8.3. ILUSTRAÇÕES: Prever, se for o caso, pró xima a imagem, expressõ es para nã o induzir o consumidor a erro. Ex.:
“imagem meramente ilustrativa”, “sugestã o para servir”, etc.
8.4. SELO PRÓPRIO SOBRE IMPLANTAÇÃO DE BPF: Nã o é permitido a inserçã o de emblema ou selo da pró pria
empresa sobre a implantaçã o do programa de BPF.
8.5. ESPECIAL, PREMIUM: Nã o é permitido o uso de expressã o "tradicional" (que nã o seja para diferenciar
sabores), original, especial, premium, mais, melhor qualidade, saudá vel, etc. sem justi icativa.
8.6. FALSA IMPRESSÃO: E proibida qualquer denominaçã o, declaraçã o, palavra, desenho ou inscriçã o que
transmita falsa impressã o, forneça indicaçã o errô nea de origem e de qualidade dos produtos. Ex.: “qualidade
incompará vel”, mais saudá vel”, etc.
8.7. NOME DO PRODUTO: Atender RTIQ. O nome deve ser apresentado em destaque e nã o deverá ser inferior a
2/3 da maior inscriçã o do ró tulo, incluindo-se a marca. Indicado com caracteres uniformes em corpo e cor, sem
intercalaçã o de desenhos e outros dizeres. Poderã o constar palavras ou frases adicionais com respeito à natureza e
condiçõ es do produto as quais devem estar juntos ou pró ximos da denominaçã o de produto. Ex.: Tipo de Cobertura,
forma de apresentaçã o, condiçã o ou tratamento – resfriada, congelada, com pimenta, temperada etc.
8.8. IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM: Constar minimamente Razã o Social, Classi icaçã o (certi icado de registro),
CNPJ/CPF ou CAD/PRO e endereço completo com CEP e telefone. Deve ser precedida por uma das expressõ es:
“fabricado em” ou “produzido por”.
8.9. SAC: A implantaçã o do SAC deverá obedecer ao Decreto Federal 6523/08, onde há determinaçã o sobre a
gratuidade e perıo
́ do de atendimento.

8.10. LISTA DE INGREDIENTES: Indicada em ordem decrescente. ATENÇAO PARA DECLARAR AGUA NESTA
LISTAGEM (Consultar Art. 456 do RIISPOA). Os aditivos alimentares serã o declarados no inal e devem constar
funçã o principal e seu nome ou nú mero INS (Sistema Internacional de Numeraçã o). Quando houver mais de um
aditivo com mesma funçã o, pode-se agrupá -los mencionando um em continuaçã o ao outro. Ex.: Conservadores
nitrito de só dio (INS 250) e nitrato de só dio (INS 251). CORANTE TARTRAZINA (INS 102) obrigatoriamente
será declarado por extenso” (RDC N° 340/2002 da ANVISA).
8.11. DATA DE FABRICAÇÃO: Informar por meio de DD/MM/AA e a identi icaçã o do LOTE pode ser utilizada
junto à fabricaçã o. Ex.: DATA DE FABRICAÇAO/LOTE. O lote pode ser expresso atravé s do có digo “L”.
8.12. PRAZO DE VALIDADE: Normalmente em DD/MM/AA, mas se pode informar DD/MM para produtos com
prazo de validade nã o superior a 3 meses. Pode-se utilizar MM/AAAA para produtos com prazo de validade
superior a 3 meses. Vencimento em DEZEMBRO se permite utilizar a expressã o FIM DE (Ano). O termo prazo de
validade pode ser substituı́do pelas expressõ es: “consumir antes de”, “vá lido até ”, “validade”, “Val.”,
“vencimento”, “vence”, “Venc”. e “vto”.
8.13. CHANCELA: Dimensõ es no Art. 68 do Dec. 3005/00 – RESIP. Deve ser mantida a exata proporçã o e os
dizeres da chancela. LOGOMARCA: A identi icaçã o dos produtos de estabelecimentos aderidos ao SISBI,
obedecerá ao modelo de logomarca de inido pela IN 2/2009 - MAPA. Deverá estar localizado junto a chancela do
SIP/POA.

8.14. NÚMERO DE REGISTRO: Inserir a frase de registro “Registro na Agê ncia de Defesa Agropecuá ria do
Paraná – ADAPAR – SIP/POA sob n° 0000/0000-X”.
8.15. CONSERVAÇÃO DO PRODUTO: Para produtos resfriados informar temperatura má xima e mın
́ ima,
utilizando terminologia “Mantenha resfriado de X°C a X°C”. No caso de produtos congelados, a terminologia
utilizada é “Mantenha congelado a - X°C ou mais frio”. Para produtos conservados em temperatura ambiente
indicar a temperatura má xima de conservaçã o do produto em temperatura ambiente.
8.16. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Para estes tipos de produtos incluir na rotulagem as
precauçõ es para manutençã o das caracterıśticas normais. Ex.: “Apó s aberto manter em refrigeraçã o na
geladeira e consumir em X dias”, “manter em local seco e arejado e ao abrigo da luz em temperatura de no
má ximo X°C”, “uma vez descongelado nã o recongelar o produto”, “apó s descongelamento na embalagem vá lido
por X dias se conservado a temperatura má xima de X°C e respeitando a validade má xima prevista na rotulagem”,
etc.
Em particular para os produtos congelados, cujos prazos de validade variam segundo a temperatura de
conservaçã o domé stica, deve ser indicado o prazo de validade para cada temperatura. Ex.: Tabela de
Conservaçã o.
CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE CONSUMIR ATÉ
TEMPERATURA

VALIDADE (embalagem fechada)

-18Cº (freezer)

XXX DIAS

-4Cº (congelador)

XXX DIAS

4Cº (refrigerador)

XXX DIAS

8.17. INDICAÇÃO QUANTITATIVA:
Ÿ Para produtos padronizados expressos em Volume, Conteú do ou Peso Lıq
́ uido, atençã o à s tabelas I, II, e III da

Portaria 157/02 – INMETRO (altura dos algarismos), assim como informaçã o necessá ria de Peso Lıq
́ uido e
Peso Drenado em produtos que apresentam duas fases (só lida e lıq
́ uida).
Ÿ A Portaria 153/08 do INMETRO determina a padronizaçã o do conteú do lıq
́ uido dos produtos pré -medidos
acondicionados para:
PRODUTO
FILÉ DE PESCADO CONGELADO
LEITE LÍQUIDO DE ORIGEM ANIMAL,
EXCETUANDO OS SABORIZADOS
MANTEIGA

CONTEÚDOS LÍQUIDOS
PADRONIZADOS

CONTEÚDOS LIVRES

500g, 800g, 900g, 1Kg

abaixo de 500g e acima de 1Kg

250ml, 500ml, 750ml, 1L

abaixo de 250ml e acima de 1L

100g, 200g, 250g, 500g, 1Kg

abaixo de 100ml e acima de 1Kg

*Suspensa a padronizaçã o de peso deste produto pelo perıo
́ do de 36 meses, conforme Portaria 103/2019 – Inmetro.

Ÿ Produtos cá rneos (embutidos ou nã o, frescos, secos, salgados, curados e crus ou cozidos), pré acondicionados,

devem trazer a indicaçã o da quantidade lıq
́ uida, em cará ter obrigató rio, no ponto de venda ao consumidor. Os
produtos que, por sua natureza, nã o puderem ter sua quantidade lıq
́ uida padronizada, deverã o ter seu peso
lıq
́ uido indicado mediante a utilizaçã o de etiqueta adesiva no ponto de venda ao consumidor inal. Para ins de
viabilizaçã o, o fabricante ou acondicionador deverá informar o peso de embalagem utilizada no produto em
comercializaçã o. Para produtos sujeitos a perda de peso por desidrataçã o, desde que comercializados em
envoltó rios primá rios e identi icados por "cintas, ané is e etiquetas", quando a legislaçã o permitir, deverã o ser
pesados em presença do consumidor (Portaria 19/97 - INMETRO). No ponto de venda, atender a Portaria
144/05 - INMETRO.

Ÿ Para queijos e requeijõ es que nã o possam ter suas quantidades padronizadas e/ou que possam perder peso

de maneira acentuada, deverã o obrigatoriamente, trazer nos ró tulos a indicaçã o "DEVE SER PESADO EM
PRESENÇA DO CONSUMIDOR", de forma bem visıv́el e distinta das demais informaçõ es, indicando ainda, nas
mesmas proporçõ es, o peso da embalagem, em gramas, precedido da expressã o "PESO DA EMBALAGEM".
Portaria 25/86 – INMETRO.
Ÿ Para pescados congelados embalados com peso lıq
́ uido superior a 5 Kg, cujo produto seja destinado ao
fracionamento e reembalagem antes da sua comercializaçã o ao consumidor inal, constar o Peso Lıq
́ uido
(peso efetivo do pescado congelado, excetuando-se o peso da embalagem e do glaciamento) e o Peso Bruto
(peso total do produto, incluindo-se o peso da embalagem e glaciamento), Ofıćio Circular 26/2010 do MAPA.
Atender a Portaria do Inmetro 284/2019, informando o “Peso da embalagem” e “Peso do Glaciamento”, se
houver.
8.18. PESO DA EMBALAGEM: Expresso em X g (gramas) Port. 25/86 - INMETRO, Port. 19/97 - INMETRO.
8.19. EMBALAGEM COM PESO SUPERIOR A 5 KG: deverá constar na rotulagem uma das expressõ es: Proibida
a venda fracionada, Produto destinado ao Mercado Institucional ou Uso exclusivamente para ins industriais.
8.20. TABELA NUTRICIONAL: Nã o obrigató ria para carnes in natura e ró tulos com dimensõ es iguais ou
menores a 100 cm2. As informaçõ es contidas na tabela serã o de responsabilidade do estabelecimento.
Ÿ Modelos determinados pela RDC 360/03 – ANVISA e devem constar minimamente valores de: Valor
Energé tico (Kcal/KJ), Carboidratos (g), Proteın
́ as (g), Gorduras totais (g), Gorduras saturadas (g), Gorduras
trans (g), Fibra Alimentar (g) e Só dio (mg). A RDC 359/03 – ANVISA de ine as medidas caseiras e porçõ es
desta rotulagem nutricional. A informaçã o nutricional complementar opcional refere-se à declaraçã o de
propriedades nutricionais prevista na RDC 54/2012 – ANVISA.

8.21. GLÚTEN: Expressã o obrigató ria de “conté m Glú ten” ou “nã o conté m Glú ten” (Lei Federal 10674/03) em
destaque, nıt́idos e de fá cil leitura.
8.22. FENINALANINA: Expressã o obrigató ria “Conté m fenilalanina” para alimentos com adiçã o de aspartame
(Portaria n° 29/1998 da ANVISA).
8.23. LACTOSE E ALERGÊNICOS: Incluir a informaçã o Conté m Lactose e indicar a presença de alergê nicos,
quando pertinente (RDC 26/2015, RDC 135 e 136/2017);
8.24. TRANSGÊNICOS: Havendo ingrediente de origem transgê nica, com presença acima do limite de um por
cento do produto, apresentar sım
́ bolo previsto na Portaria Federal 2658/03 e informaçõ es do item 3.1 da IN
INTERMINISTERIAL 01/04 e Decreto Federal 4680/03.
8.25. AROMATIZANTES: As expressõ es dos Aromatizantes no ró tulo seguem a tabela abaixo de inida pelo
Informe Té cnico 26/07 – ANVISA:

FINALIDADE
DO AROMA
DEFINIR/CONFERIR
SABOR AO ALIMENTO

REFORÇAR OU
RECONSTITUIR
SABOR AO ALIMENTO

CONFERIR SABOR
NÃO ESPECÍFICO

CLASSIFICAÇÃO
DO AROMA

DESIGNAÇÃO OU
PAINEL PRINCIPAL

PAINEL PRINCIPAL

NATURAL

SABOR...

CONTÉM AROMATIZANTE

ARTIFICIAL

SABOR ARTIFICIAL DE...

AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE

IDÊNTICO AO NATURAL

SABOR...

CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO
IDÊNTICO AO NATURAL

NATURAL

NOME DO PRODUTO

CONTÉM AROMATIZANTE

ARTIFICIAL

NOME DO PRODUTO

AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE

IDÊNTICO AO NATURAL

NOME DO PRODUTO

CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO
IDÊNTICO AO NATURAL

A INDICAÇÃO DO USO DE
AROMA DEVE CONSTAR NA
LISTA DE INGREDIENTES
CONFORME ITEM 6.2.4 DA
RDC 259/02 - ANVISA.

*Mistura de aromatizantes seguir item 2.4 da RDC 2/07 – ANVISA

8.26. TAMANHO DE LETRAS E NÚMEROS: Nã o poderá ser inferior a 1 mm. Para expressõ es em que o destaque
é obrigató rio (aquilo que ressalta uma advertê ncia, frase ou texto), deverá manter fonte igual ao texto
informativo de maior letra excluindo a marca, em caixa alta e em negrito.
8.27. PREPARO E INSTRUÇÕES DE USO: Quando necessá rio, o ró tulo deve conter as instruçõ es sobre o modo
apropriado de uso, incluıd
́ os a reconstituiçã o, o descongelamento ou o tratamento que deve ser dado pelo
consumidor para o uso correto do produto.
8.28. INDÚSTRIA BRASILEIRA: Expressã o em local visıv́el, conforme Art. 43 da Lei Federal 4502/64 e item 11
do art. 796 do RIISPOA.
8.29. GORDURA VEGETAL: Na adiçã o deste ingrediente, indicar abaixo do nome do produto, em negrito e caixa
alta, CONTEM GORDURA VEGETAL.
8.30. ROTULAGEM FACULTATIVA: Os ró tulos podem constar qualquer informaçã o ou representaçã o grá ica,
assim como maté ria escrita, impressa ou gravada, sempre que nã o estejam em contradiçã o com os requisitos
obrigató rios (item 7.1 da IN
22/05 – MAPA). DESIGNAÇÃO OU
CLASSIFICAÇÃO
FINALIDADE DO AROMA
PAINEL
8.31. RÓTULOS PEQUENOS:
Painel principal
inferior
a 10 cm2 poderã
o PRINCIPAL
icar isentas dos requisitos
DO AROMA
PAINEL
PRINCIPAL
obrigató rios, com exceçã o no mın
́ imo, da denominaçã o de venda e marca do produto.
8.32. Inserção de QR Code (adesã o voluntá ria).
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9.0 Tenho muitos produtos similares, e nã o sei quantos registros tenho que fazer. Qual o crité rio a ser utilizado?
Faça assim:

Produtos diferentes, ou com formulações diferentes ou processos de produção diferentes.

Registros Diferentes

Produtos, formulações e processos idênticos, marcas diferentes.

Registros Diferentes

Produtos, formulações, processos e marcas idênticos com distribuidores diferentes (no caso de haver a
indicação de distribuidor no rótulo).

Registros Diferentes

Produtos, formulações, processos e marcas idênticos, mas com rótulos diferentes.

Registro Único
(anexar todos os croquis)

FINALIDADE DO AROMA

Produtos, formulações e processos idênticos com processos de embalagem diferentes.

Registros Diferentes

Produtos, formulações e processos idênticos, processos de embalagens idênticos, mas com embalagens
com pesos diferentes.

Registro Único (anexar croqui
com cada uma das gramaturas)

Produto Fracionado (Fatiado, pedaço, cunha, etc.), com mesmo processo de produção, com fornecedores/
matérias-primas provenientes de fábricas diferentes, e produtos cujo RTIQ não prevê denominação de
venda para produtos fracionados.

Registro Único (anexar todos
os croquis)

Para Ovos em natureza – Produtos com processos idênticos, gramatura diferentes (pequeno, médio e
grande), mesma categoria (A ou B) e mesma embalagem

Registro Único

Ovos em natureza – produtos com processos idênticos, gramatura diferente ( pequeno, médio e grande),
mesma categoria e embalagem diferente.

Registros Diferentes
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10.0 Estou com di iculdades de enquadrar os pescados e seus derivados na tabela acima, bem como nominá -los.
Como efetuar os registros destes produtos?
Faça assim (alé m do atendimento as demais normativas já citadas):
10.1. Para pescados em natureza, ú nico registro para as diversas espé cies e formas de apresentaçã o, sempre
que for submetido ao mesmo processo de fabricaçã o. Cada um dos itens abaixo, sã o considerado um processo:
Ÿ Recebimento de maté ria prima direto do produtor, onde ocorrerá o processo de abate e evisceraçã o para
pescados oriundos da aquicultura de á gua doce;
Ÿ Recebimento de maté ria prima direto do produtor, de pescados oriundos do extrativismo de á gua salgada ou
doce;
Ÿ Recebimento de maté ria prima fresco/congelado já inspecionado;
Ÿ Manipulaçã o com congelamento com realizaçã o de glaceamento (independente de utilizaçã o ou nã o de
tripolifosfato);
Ÿ Manipulaçã o com congelamento sem glaceamento;
Ÿ Mesma forma de embalamento (mesmo que seja porcionados ou a granel, se o sistema de embalagens for
igual);
Ÿ Congelamento está tico em bandejas e congelamento em tú nel de congelamento contın
́ uo (esteira);
10.2 Denominação de venda do produto:
Atender RTIQ de peixes congelado. Para peixe fresco, atender o RTIQ para congelado, no que for pertinente.
Para outros pescados seguir basicamente a mesma regra: “nome do pescado acrescido independente da ordem,
da forma de apresentaçã o e nome comum da espé cie” em caracteres uniformes em corpo e cor.

10.3 Produtos industriais:
Utilizar denominaçã o de venda que mais se aproxime a:
Ÿ “nome do pescado e apresentaçã o + processo na ordem realizada + composiçã o aproximada”: Ex: “cavala
espalmada temperada congelada com vegetais e queijo”ou “ peixe espalmado temperado congelado com
vegetais e queijo – cavala”.
Ÿ “nome do produto + nome do pescado + processo na ordem realizada”: “cozido de peixe, camarã o, lula e
mexilhã o com molho de tomate congelado.”
Ÿ Poderá ser permitido colocar no ró tulo (nã o na denominaçã o de venda), em fonte reduzida, o nome comercial
do produto que a empresa julga ser mais pertinente, por exemplo, neste ú ltimo caso, o nome comercial de “
caldeirada de frutos do mar”.
10.4 Fracionamento:
Deve constar o nome ou razã o social e endereço do fornecedor ou do importador. Utilizar emprego da
expressã o “data de embalagem” (ao invé s de “data de fabricaçã o”); Utilizar a expressã o: “embalado por” ao
invé s de “produzido por”; o prazo de validade do produto deve considerar a data de fabricaçã o no
estabelecimento de origem; No caso de produto importado deve ser indicada o paıś de origem do produto
(exemplo: Indú stria Chinesa ou produto da China) e deve ser suprimida a expressã o “Indú stria Brasileira”.
Quando o pescado (salmã o) vier oriundo de cativeiro, veri icar se há a expressã o da utilizaçã o do corante na
raçã o na rotulagem da maté ria prima, e replicar no ró tulo SIP.

10.3 Produtos industriais:
Utilizar denominaçã o de venda que mais se aproxime a:
Ÿ “nome do pescado e apresentaçã o + processo na ordem realizada + composiçã o aproximada”: Ex: “cavala
espalmada temperada congelada com vegetais e queijo”ou “ peixe espalmado temperado congelado com
vegetais e queijo – cavala”.
Ÿ “nome do produto + nome do pescado + processo na ordem realizada”: “cozido de peixe, camarã o, lula e
mexilhã o com molho de tomate congelado.”
Ÿ Poderá ser permitido colocar no ró tulo (nã o na denominaçã o de venda), em fonte reduzida, o nome comercial
do produto que a empresa julga ser mais pertinente, por exemplo, neste ú ltimo caso, o nome comercial de “
caldeirada de frutos do mar”.
10.4 Fracionamento:
Deve constar o nome ou razã o social e endereço do fornecedor ou do importador. Utilizar emprego da
expressã o “data de embalagem” (ao invé s de “data de fabricaçã o”); Utilizar a expressã o: “embalado por” ao
invé s de “produzido por”; o prazo de validade do produto deve considerar a data de fabricaçã o no
estabelecimento de origem; No caso de produto importado deve ser indicada o paıś de origem do produto
(exemplo: Indú stria Chinesa ou produto da China) e deve ser suprimida a expressã o “Indú stria Brasileira”.
Quando o pescado (salmã o) vier oriundo de cativeiro, veri icar se há a expressã o da utilizaçã o do corante na
raçã o na rotulagem da maté ria prima, e replicar no ró tulo SIP.
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11.0 Já preenchi o formulário e juntei toda a documentação. Quais os trâmites a serem seguidos?
Ÿ Todos os documentos devem estar assinados ou rubricados pelo RT e pelo responsá vel legal;
Ÿ Os documentos devem ser transformados em meio eletrô nico no formato PDF – Portable Document Format,
e devem ser devidamente nominados individualmente.
Ÿ Entregar ao FDA os arquivos referentes ao registro, conforme orientaçã o do mesmo (CD, pen drive, e-mail,
outros)
Ÿ O FDA apó s conferir a documentaçã o emitirá o protocolo. IMPORTANTE: somente será protocolado o
processo que nã o esteja faltando documentos e nã o tenha correçõ es a serem efetivadas.
Ÿ Caso haja correçõ es necessá rias a se fazer, o FDA noti icará o estabelecimento das nã o conformidades
encontradas, para providê ncias.
Ÿ Apó s a emissã o do protocolo, o processo de registro de produto com RTIQ estará inalizado, contudo poderá
ser analisado a qualquer tempo.
Ÿ Para produtos sem RTIQ, o processo será encaminhado para aná lise da comissã o de aná lises da GIPOA, para
deferimento ou indeferimento.
Ÿ No caso de indeferimento, providenciar as correçõ es e reapresentar ao FDA local, até que se inalize o registro
do produto.
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12. Após inalizado o registro de produto, posso iniciar o processo de fabricação?
Nã o. Somente poderá apó s o FDA emitir també m a Relaçã o de Produtos registrados, autorizados à produçã o.
Isso ocorrerá :
Ÿ Apó s a conclusã o e recebimento do certi icado de registro de estabelecimento (para empresas novas);
Ÿ Apó s a veri icaçã o das instalaçõ es de equipamentos ou conclusã o de reformas pelo FDA (estabelecimentos já

registrados)
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13. Qual a validade do registros?
Os produtos registrados antes de 27/07/2018 possuem validade de 05 anos, apó s essa data a validade passou
para 10 anos. E de responsabilidade do interessado o controle e a solicitaçã o da renovaçã o de registro, a qual
deverá ocorrer 180 dias antes de seu vencimento.
IMPORTANTE: a validade do registro de produto nã o se aplica quando neste intervalo houver alteraçõ es de
formulaçã o (composiçã o) do produto, ou alteraçã o de processo de fabricaçã o. Nestes casos, deverá ser
solicitado ao FDA alteraçã o do registro, mediante novo pagamento de taxa e reapresentaçã o dos documentos.
14. Então ao reapresentar as documentações de registro por ocasião da alteração de composição ou
processo de fabricação, a validade do produto será também atualizada?
Sim.
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15.0 Preciso alterar apenas o rótulo/embalagem, como proceder?
Ÿ Preencher o requerimento padrã o da Gipoa (disponıv
́ el no site da Adapar).
Ÿ Anexar os novos croquis (se for alterar a marca, reapresentar documentaçã o)
Ÿ Entregar ao FDA no formato PDF.
Ÿ Neste caso, nã o haverá cobrança de taxa, poré m, nã o será alterado a validade do registro de produto.
16.0 Preciso cancelar o registro de um produto, como proceder?
Preencher o requerimento padrã o da Gipoa (disponıv́el no site da Adapar), e entregar ao FDA da Gipoa. Apó s o
cancelamento, será atualizada a relaçã o de produtos registrados. O nú mero do produto cancelado, nã o poderá
ser reutilizado para outro produto.

CHECK LIST PARA REGISTRAR O PRODUTO:
O produto consta no memorial econô mico sanitá rio aprovado?
Tenho todos os documentos solicitados, inclusive os documentos acompanhantes necessá rios?
Os processos descritos sã o compatıv́eis com os RTIQ ou com bibliogra ia de produto similar quando
inexistir RTIQ? (temperatura, umidade, maturaçã o, forma de apresentaçã o, denominaçã o de venda, etc...)
Todos os documentos estã o devidamente assinados e salvos em PDF, devidamente nominados?
Solicitei emissã o de boleto de taxa de registro de produto? ou (tenho documento de isençã o?)
Entreguei toda a documentaçã o na URS da Adapar, tenho protocolo que comprove isto e acompanho a
tramitaçã o do processo?
Recebi orientaçõ es do FDA para correçã o de alguns itens no processo: Providenciei os mesmos e retornei
ao FDA?

CHECK LIST PARA INICIAR A PRODUÇÃO:
O produto consta na relaçã o de produtos registrados emitido pela Gipoa?
Conferi se a rotulagem/embalagem é compatıv́el com o processo de registro de produto?
Acresci o produto no meu programa de autocontrole?

LEGISLAÇÃO BÁSICA
ESTADUAL

FEDERAL

Lei nº 16531/2010

RIISPOA ( Decreto 9013/2017)

Decreto Estadual 3005/2000

Regulamentos Técnicos de Identidade e
Qualidade - MAPA. (Para registro de produto).

FINALIDADE DO AROMA
Portaria ADAPAR nº 211/2018

IN MAPA 22/2005 - Regulamento técnico para
rotulagem de produto de origem animal embalado

Portaria Adapar 63/2017 – RTIQ de mel de
abelhas sem ferrão no PR.

Normas específicas da ANVISA E INMETRO
citadas no corpo do texto.

IMPORTANTE: As normativas utilizadas para os registros de produtos devem atender vá rios ó rgã os federais,
entre eles: MAPA, ANVISA, INMETRO. Sendo assim, devido a dinâ mica de orientaçõ es lançadas por tais ó rgã os, E
IMPRESCINDIVEL que sejam veri icadas e atualizadas as informaçõ es e legislaçõ es contidas neste manual pelo
interessado.

CONTATO
DÚVIDAS?
FALE CONOSCO.
www.adapar.pr.gov.br

