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Art. 31. Na rotulagem da cerveja sem álcool somente é permitido o uso da expressão "zero

álcool", "zero % álcool", "0,0%", ou similares, no produto que contiver até 0,05% v/v de álcool residual,

considerada a tolerância do método analítico.

Art. 32. É permitida a utilização na rotulagem dos produtos de cervejaria, desde que em

separado e de forma clara e prontamente distinguível da utilizada na denominação de que trata o capítulo

II, de uma ou mais das seguintes expressões:

I - cerveja gruit, cerveja sem glúten, cerveja de múltipla fermentação, cerveja light, chope ou

chopp ou cerveja Malzbier, desde que atendidos os critérios definidos neste regulamento técnico;

II - expressões internacionalmente reconhecidas, tais como: Pilsen, Lager, Ale, Dortmunder,

Munchen, Bock, Stout, Porter, Weissbier, Witbier, Alt ou outras expressões reconhecidas, ou que vierem a

ser criadas, observadas as características do produto original;

III - outras expressões reconhecidas por instituição que congregue os Mestres-Cervejeiros

existentes nos territórios dos Estados partes do MERCOSUL, ou que vierem a ser criadas, observadas as

características do produto original; ou

IV - outras expressões de fantasia ou de fábrica, observadas as características do produto

original.

Art. 33. A lista de ingredientes constante do rótulo de cada cerveja deve apresentar, de modo

claro, preciso e ostensivo, os nomes de todos os ingredientes utilizados, em ordem decrescente, inclusive

os aditivos.

§1º No caso da utilização de adjuntos cervejeiros, a lista de ingredientes deve apresentar a

denominação real do vegetal que lhe deu origem, qual seja, arroz, trigo, milho, aveia, triticale, centeio,

sorgo, dentre outros, vedado o uso de expressões genéricas tais como "carboidratos", "cereais", "cereais

não-malteados".

§2º Para fins de cumprimento do disposto no §1º, são listadas algumas situações, sem prejuízo

de outras não relacionadas, assim demonstradas:

I- grits de milho será denominado "milho";

II - quirera de arroz será denominado "arroz";

III - xarope de milho de alto teor de maltose (high maltose) será denominado "milho";

IV- amido de mandioca será denominado "mandioca"; e

V - amido de milho será denominado "milho".

§3º Os açúcares deverão ter a denominação acrescida do nome da espécie vegetal de origem,

por exemplo "açúcar de cana".

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. Fica estabelecido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a adequação

às alterações constantes desta Instrução Normativa, após a data de sua publicação.

Parágrafo único. Os produtos fabricados na vigência do prazo definido no caput poderão ser

comercializados até a data de suas validades.

Art. 35. Ficam revogadas:

I - a Instrução Normativa nº 54, de 5 de novembro de 2001; e

II - a Instrução Normativa nº 68, de 6 de novembro de 2018.

Art. 36. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS

ANEXO I

Parâmetros de Identidade e Qualidade de produtos cervejeiros
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1 - Parâmetro Microbiológico para "cervejas sem álcool" e "malta": devem obedecer às previsões

contidas na Resolução RDC ANVISA nº 12/2001.

Parâmetro (Microrganismo) Tolerância para Amostra Indicativa

Coliformes a 35°C/50mL Ausência

2 - Parâmetros Físico-químicos:

Parâmetros Mínimo Máximo

Graduação alcoólica, %v/v à 20°C, para cervejas (art. 2º ) 0,5 54

Graduação alcoólica, %v/v à 20°C, para cervejas sem álcool (art. 11, I) - 0,5

Graduação alcoólica, %v/v à 20°C, para cervejas sem álcool (art. 31) - 0,05

Graduação alcoólica, %v/v à 20°C, para cervejas com teor alcoólico reduzido (art. 11

inciso II)
0,51 2,0

Extrato primitivo Ep, % m/m (art. 7º, §1º) 5 -

Quantidades de adjuntos na cerveja em porcentagem de massa do Ep , em (% m/m) - 45

Quantidades de adjuntos na cerveja puro malte Ausente

Corantes artificiais Ausente

Edulcorantes Ausente

3 Parâmetros Organolépticos

3.1 Aromas e sabores característicos - conforme matéria prima e processos utilizados.

3.2 Aromas estranhos - ausentes.

3.3 Aspectos sensoriais - límpido ou turvo, com ou sem presença de sedimentos próprios.

4 - Contaminantes: Devem obedecer às previsões contidas na Resolução RDC ANVISA

n°42/2013.

Contaminantes Máximo

Arsênio, em partes por milhão (ppm) alcoólica 0,1

analcoólica 0,05

Chumbo, em ppm alcoólica 0,2

analcoólica 0,05

Cádmio, em ppm 0,02

Estanho, em ppm, para bebidas enlatadas 150

5 - Composição

5.1 Ingredientes obrigatórios para cervejas:

5.1.1. água.

5.1.2. malte ou extrato de malte.

5.1.3. lúpulo, exceto para "cerveja gruit".

5.2 São ingredientes obrigatórios da malta:

5.2.1 água potável, conforme estabelecido em legislação específica do Ministério da Saúde; e

5.2.2 malte ou seu extrato.

5.3 Ingredientes opcionais:

5.3.1 adjuntos cervejeiros, conforme definição do art. 6º;

5.3.2 ingredientes de origem animal, vegetal ou outros ingredientes aptos para o consumo

humano como alimento, obedecidos os respectivos regulamentos técnicos específicos;

5.3.3 levedura e outros microrganismos fermentativos utilizados para modificar e conferir as

características típicas próprias da cerveja, desde que garantida sua inocuidade à saúde humana.

5.4 São ingredientes opcionais da malta:
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5.4.1 adjuntos cervejeiros, conforme definição do art. 6º;

5.4.2 lúpulo ou seu extrato, conforme definição do art. 8º;

5.4.3 ingredientes de origem animal, vegetal ou outros ingredientes aptos para o consumo

humano como alimento, obedecidos os respectivos regulamentos técnicos específicos; ou

5.4.4 dióxido de carbono.

6 - Aditivos

6.1 Os aditivos permitidos para cervejas são os constantes na Resolução RDC ANVISA n°

65/2011.

7 - Coadjuvantes

7.1 Os coadjuvantes permitidos para cervejas são os constantes nas Resolução RDC ANVISA n°

64/2011.

8 - Proibições

8.1 Contaminantes microbiológicos em concentração superior ao limite estabelecido pela

Resolução RDC ANVISA nº 12, de 2 de janeiro de 2001;

8.2 Resíduo de agrotóxico não autorizado ou em concentração superior ao autorizado para o

vegetal empregado como matéria-prima na produção da bebida calculado em função da proporção de

fruta ou vegetal utilizado;

8.3 Qualquer contaminante orgânico ou inorgânico em concentração superior aos limites

estabelecidos pela Resolução RDC ANVISA nº 42, de 29 de agosto de 2013;

8.4 Qualquer substância em quantidade que possa se tornar nociva para a saúde humana,

observados os limites de legislação específica; e

8.5 Qualquer ingrediente não permitido em legislação específica da ANVISA, ou que possa ser

utilizado para adulteração do produto, tais como:

8.5.1 A adição de qualquer tipo de álcool,

8.5.2 A adição de água, fora das fábricas, ou plantas engarrafadoras habilitadas.

8.5.3 A adição de edulcorantes.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


