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a) denominação de venda do produto, que deverá ser a mesma informação adotada para o

grupo;

b) teor de gordura, em porcentagem (% de gordura) no painel principal;

c) identificação do lote, que será de responsabilidade do embalador; e

d) nome empresarial, registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou no Cadastro

Nacional de Pessoa Física - CPF, o endereço da empresa embaladora ou do responsável pelo produto.

III - Não cabe a repetição da informação referente ao grupo e denominação de venda do

produto na marcação ou rotulagem da margarina.

Art. 34. A marcação ou rotulagem da margarina importada embalada e destinada diretamente à

alimentação humana, além das exigências contidas no inciso I, nas alíneas a e b do inciso II e no inciso III,

do art. 33, desta Instrução Normativa, deverão constar ainda as seguintes informações:

I - país de origem; e

II - nome empresarial, endereço e CNPJ ou CPF do importador.

Art. 35. A marcação ou rotulagem do produto embalado deve ser de fácil visualização e de

difícil remoção, assegurando informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa,

cumprindo as exigências previstas em legislação específica.

Art. 36. A informação qualitativa da margarina com relação ao teor de gordura, deverá estar em

destaque na marcação ou rotulagem do produto utilizando numeral arábico, em números inteiros, seguido

do símbolo da porcentagem (% de gordura), em caracteres do mesmo tamanho, segundo as dimensões

utilizadas para a denominação de venda do produto.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento Técnico serão resolvidas pela área

técnica competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

Art. 38. Fica revogada a Portaria nº 372, de 4 de setembro de 1997.

Art. 39. Esta Instrução Normativa entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua

publicação, ficando concedido o prazo de 1 (um) ano, após o início de sua vigência, para a adequação das

embalagens às especificações de rotulagem.

TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS

ANEXO

Parâmetros de Qualidade da Margarina e da Margarina Líquida.

Tipo único

Características sensoriais Normal ou característico e sem quebra de emulsão

Teor de gordura (%) Maior ou igual a 10 e menor ou igual a 90

Teor de umidade (%) Maior ou igual a 10 e menor ou igual a 90

Tabela 1 - Amostragem em meios de transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário

Quantidade do produto que constitui o lote

(toneladas)
Número mínimo de pontos a serem amostrados

até 15 toneladas 5

de 15 até 30 toneladas 8

de 30 até 500 toneladas 11

Acima de 500 toneladas
Adotar a metodologia para amostragem em armazéns

convencionais

Tabela 2 - Amostragem em armazéns convencionais no produto embalado em caixas ou

embalagens secundárias
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Quantidade do produto que constitui o lote (Caixas

ou outras embalagens secundárias)

Número mínimo de Caixas ou outras embalagens

secundárias a serem amostradas

Até 10 Todas

de 10 até 100 10

de 100 até 150 13

de 150 até 200 15

de 200 até 300 18

de 300 até 400 20

de 400 até 500 23

de 500 até 600 25

de 600 até 1.000 33

de 1.000 até 1.500 40

de 1.500 até 2.000 46

de 2.000 até 3.000 56

de 3.000 até 5.000 72

de 5.000 até 8.000 89

de 8.000 até 10.000 100

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


