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IV - separar as amêndoas em função da cor e da variação de
cor, observando o previsto no art. 4º, § 3º e Anexo I desta Instrução
Normativa, respectivamente, anotando o resultado no laudo de clas-
sificação;

V - proceder à separação dos defeitos graves e leves, ob-
servando o previsto no art. 2º incisos VII e VIII desta Instrução
Normativa, respectivamente, pesando e anotando no laudo de clas-
sificação;

VI - para determinar os percentuais de defeitos, utilizar a
seguinte fórmula:

Fórmula: Porcentagem de Defeito = Peso do Defeito (g) x
100 / Peso da Amostra de Trabalho, anotar o resultado no laudo de
classificação; e

VIII - proceder ao enquadramento do produto em Tipo, de
acordo com os limites máximos de tolerância estabelecidos no Anexo
I desta Instrução Normativa.

Seção II
Do Roteiro para Classificação da Amêndoa Inteira Torrada

ou Torrada e Salgada
Art. 29. No roteiro de classificação da amêndoa da castanha

de caju inteira torrada ou torrada e salgada, de posse da amostra de
trabalho de 453,00 a 456,00g (quatrocentos e cinquenta e três a
quatrocentos e cinquenta e seis gramas), deve-se proceder à clas-
sificação do produto observando o que se segue:

I - separar todas as amêndoas quebradas, pesar e calcular o
percentual, observando o limite máximo de 15% (quinze por cento)
previsto no inciso II ou 30% (trinta por cento) previsto no inciso III,
ambos do art. 15 desta Instrução Normativa;

II - se o percentual for igual ou inferior a 15% (quinze por
cento) ou 30% (trinta por cento), conforme o caso, proceder à con-
tagem das amêndoas para a obtenção do número de amêndoas inteiras
contidas em 453,59g, aplicando-se a fórmula descrita a seguir, ano-
tando o valor corrigido, obtido pela referida fórmula, no laudo de
classificação que em função deste valor, proceda ao enquadramento
do produto em Subclasse, se for o caso, de acordo com o art. 4º, §2º
desta Instrução Normativa;

Fórmula: Valor corrigido = (quantidade de amêndoas inteiras
na amostra de trabalho / peso total destas amêndoas) x 453,59.

III - proceder à separação dos defeitos graves e leves, ob-
servando o previsto no art. 2º, incisos VII e VIII desta Instrução
Normativa, respectivamente, pesando e anotando no laudo de clas-
sificação;

IV - para determinar os percentuais de defeitos, utilizar a
seguinte fórmula:

Fórmula: Porcentagem de Defeito = Peso do Defeito (g) x
100 / Peso da Amostra de Trabalho. Anotar o resultado no laudo de
classificação.

V - proceder ao enquadramento do produto em Tipo, de
acordo com os limites máximos de tolerância estabelecidos no Anexo
IV desta Instrução Normativa.

Seção III
Do Roteiro para Classificação da Banda ou Batoque Cru,

Torrado ou Torrado e Salgado
Art. 30. No roteiro de classificação da banda ou batoque cru,

torrado ou torrado e salgado, de posse da amostra de trabalho de
453,00 a 456,00g (quatrocentos e cinquenta e três a quatrocentos e
cinquenta e seis gramas), deve-se proceder à classificação do produto
observando o que se segue:

I - observar as características do produto para identificação
da respectiva Classe, de acordo com o estabelecido no art. 4º, §1º,
incisos II e III desta Instrução Normativa;

II - para banda ou batoque cru, separar os pedaços, pesar e
calcular o percentual, observando o percentual máximo de 10% (dez
por cento) previsto no inciso I do art. 16 desta Instrução Norma-
tiva;

III - para banda ou batoque torrado ou torrado e salgado,
separar os pedaços, pesar e calcular o percentual, observando o per-
centual máximo de 15% (quinze por cento) previsto no inciso II ou
30% (trinta por cento) previsto no inciso III do art. 16 desta Instrução
Normativa;

IV - proceder à separação dos defeitos graves e leves, ob-
servando o previsto no art. 2º, incisos VII e VIII desta Instrução
Normativa, respectivamente, pesando e anotando no laudo de clas-
sificação;

V - para determinar os percentuais de defeitos, utilizar a
seguinte fórmula:

Fórmula: Porcentagem de Defeito = Peso do Defeito (g) x
100 / Peso da Amostra de Trabalho, anotar o resultado no laudo de
classificação;

VI - proceder ao enquadramento do produto em Tipo, de
acordo com os limites máximos de tolerância estabelecidos no Anexo
II desta Instrução Normativa, para banda ou batoque cru, e no Anexo
V desta Instrução Normativa, para banda ou batoque torrado ou
torrado e salgado.

Seção IV
Do Roteiro para Classificação de Pedaços (grandes, médios,

pequenos, superpequenos, grânulos, xerém e farinha) Crus ou Tor-
rados

Art. 31. No roteiro de classificação de pedaços (pequenos,
superpequenos, grânulos, xerém e farinha) crus ou torrados, deve ser
observado o que se segue:

I - de posse da amostra de 750g (setecentos e cinquenta
gramas) destinada à classificação, deve-se homogeneizá-la cuidado-
samente e reduzi-la pelo processo de quarteamento a uma amostra
mínima de 100g (cem gramas) pesada em balança previamente afe-
rida;

II - montar o conjunto de peneiras, em ordem decrescente de
suas respectivas malhas, conforme descrito a seguir:

a) 6,35mm > 4,75mm > 2,80mm > 2,36mm > 1,70mm >
1,19mm, facultando-se ao classificador retirar uma ou mais peneiras
desse conjunto, caso avalie ser desnecessário o uso do conjunto com-
pleto em função dos pedaços serem menores do que a malha da(s)
peneira(s);

b) inserir o conjunto de peneiras no aparelho vibratório,
colocar a amostra dentro da peneira de maior malha e esperar o
equipamento realizar o processo durante 10 (dez) minutos; e

c) ao encerrar o processo, pesar a quantidade de produto que
ficou retida em cada peneira, calcular o percentual e anotar os valores
no laudo de classificação.

III - Para determinação dos percentuais de Classe ou Sub-
classe, conforme o caso, utilizar a seguinte fórmula:

Fórmula: Porcentagem de Pedaços Retidos = Peso dos Pe-
daços (g) x 100 / Peso da Amostra de Trabalho, anotar o resultado no
laudo de classificação;

IV - proceder ao enquadramento do produto em classe, se for
o caso, de acordo com o previsto no art. 4º, §1º desta Instrução
Normativa ou em Subclasse, se for o caso, conforme previsto nos art.
4º, §2º e art. 17, parágrafo único, todos desta Instrução Normativa;

V - proceder à separação dos defeitos graves e leves, ob-
servando o previsto no art. 2º, incisos VII e VIII desta Instrução
Normativa, respectivamente, pesando e anotando no laudo de clas-
sificação;

VI - para determinar os percentuais de defeitos, utilizar a
seguinte fórmula:

Fórmula: Porcentagem de Defeito = Peso do Defeito (g) x
100 / Peso da Amostra de Trabalho, anotar o resultado no laudo de
classificação;

VII - para amêndoas de castanha de caju cruas, proceder ao
enquadramento do produto em Tipo, de acordo com os limites má-
ximos de tolerância estabelecidos no Anexo II desta Instrução Nor-
mativa quando tratar-se de pedaços grandes e médios; e no Anexo III
desta Instrução Normativa quando tratar-se de pedaços pequenos,
superpequenos, grânulos, xérem e farinha; e

VIII - para amêndoas de castanha de caju torradas, proceder
ao enquadramento do produto em Tipo, de acordo com os limites
máximos de tolerância estabelecidos no Anexo V desta Instrução
Normativa quando tratar-se de pedaços grandes e médios; e no Anexo
VI desta Instrução Normativa quando tratar-se de pedaços pequenos,
superpequenos, grânulos, xérem e farinha.

Seção V
Dos Procedimentos Operacionais Finais
Art. 32. Concluída a classificação da amêndoa da castanha

de caju, deverá ser observado o que segue:
I - fazer constar no Laudo e no Documento de Classificação

os motivos que levaram a amêndoa da castanha de caju a ser clas-
sificada como Fora de Tipo ou Desclassificada, conforme o caso; e

II - revisar, datar e assinar o Laudo e o Documento de
Classificação devendo constar, em ambos, obrigatoriamente, o nome
do classificador e o seu número de registro no MAPA.

Art. 33. A classificação da amêndoa da castanha de caju
poderá ser realizada pelo fluxo operacional da própria empresa de-
vidamente credenciada no MAPA.

CAPÍTULO VI
DO MODO DE APRESENTAÇÃO
Art. 34. A amêndoa da castanha de caju poderá ser co-

mercializada a granel ou embalada.
Art. 35. As embalagens utilizadas no acondicionamento da

amêndoa da castanha de caju deverão ser de materiais apropriados.

Art. 36. As especificações quanto ao material, à confecção e
à capacidade das embalagens utilizadas no acondicionamento da
amêndoa da castanha de caju devem estar de acordo com a legislação
específica.

Art. 37. Dentro de uma mesma embalagem não será admitida
a mistura de lotes.

CAPÍTULO VII
DA MARCAÇÃO OU ROTULAGEM
Art. 38. Na marcação ou rotulagem da amêndoa da castanha

de caju, deverá ser observado o contido neste artigo.
§ 1º As especificações de qualidade da amêndoa da castanha

de caju referente à marcação ou rotulagem devem estar em con-
sonância com o respectivo Documento de Classificação.

§ 2º No caso do produto embalado para venda direta à
alimentação humana, a marcação ou rotulagem, uma vez observada a
legislação específica, deverá conter as seguintes informações:

I - relativas à classificação do produto:
a) Classe; e
b) Tipo;
II - relativas ao produto e seu responsável:
a) denominação de venda do produto (a expressão "amêndoa

da castanha de caju", seguida da marca comercial do produto);
b) identificação do lote, que será de responsabilidade do

embalador; e
c) nome empresarial, registro no Cadastro Nacional de Pes-

soa Jurídica - CNPJ, endereço da empresa embaladora ou do res-
ponsável pelo produto.

§ 3º No caso do produto importado embalado e destinado
diretamente à alimentação humana, além das exigências contidas no
inciso I e nas alíneas "a" e "b" do inciso II do § 2º, ambos deste
artigo, deverão constar ainda as seguintes informações:

a) país de origem; e
b) nome, endereço e CNPJ do importador.
§ 4º Além das informações previstas nos incisos I e II do §

2º deste artigo, será permitida a inclusão de uma expressão composta
pela denominação da Classe e Subclasse, seguida da indicação do
Tipo correspondente.

§ 5º A marcação ou rotulagem deve ser de fácil visualização
e de difícil remoção, assegurando informações corretas, claras, pre-
cisas, ostensivas e em Língua Portuguesa, cumprindo as exigências
previstas em legislação específica.

§ 6º As expressões qualitativas referentes à Classe devem ser
grafadas com a palavra "Classe" seguida da denominação da Classe
correspondente, por extenso, e da sua respectiva sigla entre parên-
teses; e o indicativo do Tipo, grafado com a palavra "Tipo", seguida
do algarismo arábico correspondente ou da letra "M" no caso do
"Tipo 6" ou da expressão "Fora de Tipo", quando for o caso.

§ 7º As expressões qualitativas referentes à Classe da amên-
doa torrada e torrada e salgada devem ser grafadas com a palavra
"Classe" seguida da denominação da Classe correspondente, por ex-
tenso, e da sua respectiva sigla entre parênteses; e o indicativo do
Tipo, grafado com a palavra "Tipo", seguida do algarismo arábico
correspondente ou da letra "M" no caso do "Tipo 6" ou da expressão
"Fora de Tipo", quando for o caso, acrescida das letras "T" ou "TS",
conforme o caso.

§ 8º Os indicativos da Classe e do Tipo devem ser grafados
em caracteres do mesmo tamanho, segundo as dimensões definidas
para o peso líquido em legislação específica.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 39. As dúvidas surgidas na aplicação desta Instrução

Normativa serão resolvidas pela área técnica competente do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 40. Esta Instrução Normativa entra em vigor sessenta
dias após a data de sua publicação.

Art. 41. Fica revogada a Instrução Normativa no 62, de 15 de
dezembro de 2009.

BLAIRO MAGGI

ANEXO I

Amêndoa da Castanha de Caju Inteira crua - Limites máximos de tolerância de defeitos (expressos em %)

Ti p o Defeitos graves Defeitos leves
Matérias estra-

nhas e impurezas
Mofadas, rançosas

e ardidas
Danos por in-

setos
To t a l Tipo ou Variação de Cor Danos superficiais Película ade-

rente
To t a l

2 3(1) 4(2) 5 6 ou M
1 0,5 1,0 1,0 2,0 10,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 5,0 14,0
2 0,5 2,0 1,0 3,0 N/A 10,0 3,0(3) 3,0(3) 7,5 3,0 5,0 17,0
3 0,5 2,0 1,0 3,0 N/A N/A 9,0(3) 9,0(3) 9,0 7,0 7,0 17,0
4 0,5 2,0 2,0 4,0 N/A 5,0 N/A 3,5 7,5 7,0 7,0 17,0
5 0,5 2,0 2,0 4,0 N/A N/A N/A(4) N/A N/A 7,0 7,0 14,0

6 ou M 0,5 2,0 2,0 4,0 N/A N/A 9,0 9,0 N/A N/A 7,0 22,0
Fora de tipo Acima de 0,5 Acima de 2,0 até

5,0
Acima de 2,0 Acima de 4,0 N/A N/A N/A N/A N/A Acima

de 7,0
Acima de 7,0 Acima de 22,0

Observações:
(1) Nos tipos 1 e 2, admitem-se amêndoas com leve e pequena mancha.
(2) Nos tipos 1 e 2, admitem-se amêndoas com ponto(s) preto(s) de pequeno diâmetro.
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