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Como o agricultor pode 
legalizar o vinho colonial  

Sete entidades se reuniram para contribuir tecnicamente para a qualificação e registro das pequenas vinícolas e dos produtos obtidos dentro das normas 
estabelecidas pela legislação brasileira. Deste encontro saiu uma cartilha que regra as ações para o  viticultor  transformar o seu vinho colonial em produto 
vendável. Páginas 04 a 07
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O retorno da Fenavinho, 
vai acontece  entre os dias 13 
e 23 de junho, juntamente com 
a ExpoBento, no Parque de 
Eventos. Mas,  vinho encanado, 
atração que tornou a festa co-
nhecida Brasil afora desde sua 
primeira edição, em 1967, tem 

Esse novo zoneamento 
permite,  a partir de agora, 
que produtores desses novos 
municípios, o acesso ao crédito 
rural, Proagro e seguro rural 
na safra normal e, também, 
na segunda safra. Mas, caso 
o viticultor não siga o ZARC,  
não será amparado pelo Zone-
amento e não receberá o valor 
da indenização

A partir da próxima safra 
de uva, produtores de 21 es-
tados brasileiros serão ampa-
rados pelo novo Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático 
da Uva, que foi elaborado por 
especialistas da Embrapa e va-
lidado pelo setor produtivo das 
diferentes regiões. 

A metodologia levou em 
consideração as características 
do clima, do solo e da cultura, 
buscando quantificar os riscos 
climáticos, como geada e seca, 
que podem ocasionar perdas 
na produção. Com base nos 
critérios adotados, foi possível 
identificar os municípios e os 
períodos de brotação da videi-
ra com riscos climáticos agru-
pados em três níveis: 20, 30 e 
40% de risco.

O grande diferencial do 
novo zoneamento é a unifica-
ção dos critérios, já que o an-
terior apresentava índices di-
ferenciados para cada região e 
contemplava apenas os estados 
do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, 
Bahia e Pernambuco. Segundo 
o coordenador do ZARC Uva, 
Marco Antônio Fonseca Con-
ceição, pesquisador da Embra-
pa Uva e Vinho, além da am-
pliação do número de estados, 
a unificação permite, também, 
padronizar os índices climáti-
cos para as diferentes regiões 
vitícolas brasileiras, facili-
tando as avaliações dos riscos 
por parte dos diversos agen-
tes interessados (produtores, 
bancos, seguradoras, governo, 
etc.).

No ZARC Uva, foram con-
sideradas as seguintes regiões, 
em função das condições cli-
máticas: tropical com período 
seco e uso obrigatório da irri-
gação; subtropical ameno, com 

Embrapa amplia zoneamento 
agrícola de Risco Climático da uva

irrigação opcional e com a pos-
sibilidade de mais de uma sa-
fra por ano; e subtropical frio, 
com irrigação também opcio-
nal e com apenas uma safra 
anual. As tabelas com indica-
tivos para os municípios consi-
deraram essa divisão regional 
e, também, a destinação das 
uvas (para indústria e mesa). 
As regiões de clima excessiva-
mente úmido, como a Amazô-
nia e a maior parte do litoral 
brasileiro, foram consideradas 
não indicadas para a cultura 
por conta, principalmente, do 
alto risco fitossanitário, fican-
do, assim, fora do zoneamento.

Com base em uma reivin-
dicação dos viticultores do es-
tado do Paraná, o Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático 
levou em consideração a rea-
lização de duas safras anuais 
nos municípios de clima sub-
tropical ameno do estado, por 
ser uma prática comum nessas 
regiões. Conceição destaca que 
esse procedimento permite, 
agora, aos produtores desses 
municípios, o acesso ao crédito 
rural, Proagro e seguro rural 
na safra normal e, também, na 
segunda safra, que é denomi-
nada safrinha ou temporã.

O ZARC é adotado pela 
Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), como um instrumento 
de política pública orientador 
do Proagro e Proagro Mais, 
destinado a médios e pequenos 
produtores, inclusive os vincu-
lados ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). De acordo 
com normas da Secretaria de 
Política Agrícola, se ocorrer 
algum tipo de perda em fun-
ção de intempéries climáticas, 
como seca ou chuva excessi-
va, o produtor que contratou 
uma apólice de seguro rural 
ou Proagro estará amparado 
conforme valor enquadrado na 
operação. Caso o produtor não 
siga as recomendações feitas 
pelo ZARC, ele não será am-
parado pelo Zoneamento e não 
receberá o valor da indeniza-
ção .

FENAVINHO

Dois finais de semana com vinho encanado no centro da cidade
 Para preparar o clima para a Fenavinho,  nos dois finais de semana que antecedem à Festa nacional do Vinho, a Via Del Vino fará jus ao  nome

data, local e horário para voltar 
a operar: dia 1º de junho, na 
Via del Vino, às 11h.

A boa nova, integrante da 
programação do Dia do Vinho 
Brasileiro, estará em cartaz nos 
dois finais de semana que ante-
cedem a festa, sempre das 11h 

às 17h. “O retorno da Fenavi-
nho não seria completo sem o 
vinho encanado, porque esse foi 
talvez o grande diferencial da 
festa em sua história. Esse ato 
é muito mais do que simbólico, 
é uma mostra do quanto esta 
comunidade está empenhada 
em devolver essa festa a Bento 
Gonçalves e ao Brasil em toda 
sua plenitude”, comenta Elton 
Paulo Gialdi, presidente do 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços (CIC-BG), promotor 
da 16ª Fenavinho.

Para celebrar esse especial 
acontecimento, uma grande 
comemoração está sendo pre-
parada pelo comitê responsável 
pela festa. Shows com artis-
tas locais, apresentações tea-
trais, exposição de produtos da 
agroindústria e de artesanato, 
gincana colonial e desfile de 
carros alegóricos e gastronomi 
fazem parte da programação 
para animar os visitantes. Du-
rante os quatro dias da atração, 
a organização espera comer-
cializar mais de 16 mil taças de 
vinho e de suco de uva. Tanto 
o vinho tinto (Merlot) quan-
to o branco (Moscato), além 
do suco de uva integral, serão 
fornecidos pela Cooperativa 
Vinícola Aurora, reconhecida 
internacionalmente pela qua-
lidade de seus produtos. Os 
varietais foram escolhidos em 
conjunto entre as direções da 
Cooperativa Vinícola Aurora e 
da Fenavinho e simbolizam ca-
racterísticas de área produtiva 
local. “Levamos em considera-
ção o terroir da Serra gaúcha. 
O Merlot alcança uma qualida-
de muito grande, e o Moscato 
é uma uva que identifica nossa 
região”, explica o gerente de 
Enologia da Aurora, o enólo-
go Flavio Angelo Zilio. “Que-
remos que as pessoas partici-
pantes apreciem bons vinhos”, 
prossegue Zilio.

A estrutura de distribui-
ção das bebidas funcionará na 
Casa do Vinho (ou La Casa 
del Vino). Para isso, um novo e 
moderno sistema de vinho en-
canado foi planejado. Projetado 
pela empresa Zegla, todo em 
aço inoxidável, o equipamento 
recebeu um sistema de refrige-
ração da Monofrio para contro-
le de temperatura, garantindo, 
assim, a qualidade dos vinhos e 
do suco que serão servidos ao 
longo da promoção.

São parcerias como essa 
que têm garantido importan-
tes avanços para uma festa que 
não era realizada há oito anos. 
“Estamos maravilhados com a 
recepção que a Fenavinho está 
recebendo da comunidade de 

Bento Gonçalves. Desde que 
começamos a estruturar a re-
tomada do evento, nossa preo-
cupação sempre foi a de que a 
comunidade se enxergasse na 
festa, se sentisse pertencente 
a ela. Esse equipamento que 
vamos inaugurar, sem custo al-
gum, é uma forma também de 
retribuir o carinho recebido, é 
um grande patrimônio para o 
município e para as próximas 
edições da Fenavinho, com tec-
nologia à altura da qualidade 
do vinho brasileiro”, avalia o 
coordenador do comitê res-
ponsável pela Fenavinho, Diego 
Bertolini.

Os tíquetes para consumir 
as bebidas do sistema encana-
do serão comercializados na 
Casa do Artesão, com preço 
único da dose – de vinho ou de 
suco – estabelecido em R$ 5. 
O valor dá direito também a 
uma taça plástica descartável 
(150ml). Quem quiser adquirir 
a taça oficial do vinho encana-
do (250ml), feita em acrílico, 
pagará R$ 10 – e pode fazer o 
refil pagando os mesmos R$ 5 
pela dose. 

Um retorno de uma atra-
ção desta magnitude só poderia 
implicar num grande evento. 
Por isso, a Via del Vino e a Rua 
Marechal Deodoro se transfor-
marão em um grande palco co-
memorativo. As apresentações 
artísticas ocorrerão em frente 
à prefeitura, numa tenda de 
20mx10m. Já a Marechal Deo-
doro será cenário para o desfile 
de carros alegóricos, marcado 
para o dia 2 de junho, e para as 
divertidas brincadeiras da gin-
cana colonial, como a corrida de 
pipas, na qual os participantes 
precisarão rolá-las em menor 
tempo, e o cabo de guerra, am-
bas a cargo do Circolo Trenti-

no. Nesta grande comemora-
ção, a Fenavinho também conta 
com a Câmara de Dirigientes 
Lojistas (CDL) e o Sindicato do 
Comércio Varejista (Sinidilo-
jas) como parceiros para mobi-
lizar o comércio a abrir as por-
tas e a prolongar esse especial 
momento para brindar o vinho 
de Bento Gonçalves.

Programação
Dia 1º de junho

11h Abertura com Rodrigo 
Soltton (hino de Bento Gonçal-
ves)
14h Apresentação Duo del Vino
15h Apresentação Rodrigo 
Soltton e Coral Vale dos Vinhe-
dos - Projeto EnCantos
17h Apresentação Elvis Cele-
bration in Concert

Dia 2 de junho
11h Teatro Abre a Boca e Fe-
cha os Olhos
13h Corridas de Barricas
15h Desfile de Carros Alegóri-
cos
17h Atração da Secretaria da 
Cultura

Dia 8 de junho
11h Teatro Abre a Boca e Fe-
cha os Olhos
14h Apresentação Ragazzo dei 
Monti
15h Apresentação Coral Secre-
taria da Cultura
17h Apresentação Trebbiano

Dia 9 de junho
11h Apresentação Coral Anima 
D’Italia
14h Apresentação Cavatappi
15h Apresentação Daniel Lima 
e Janete
17h Apresentação Os Colonos 
Zo Garrafon
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Fonte: Ibravin
Junto com os imigrantes 

italianos veio a arte de elaborar 
o vinho artesanal ou colonial, 
produzido inicialmente para o 
consumo próprio e presente, 
até hoje, em muitas das pro-
priedades agrícolas da Serra 
Gaúcha e de outras regiões.

Esse produto característi-
co, parte importante da cultura 
e da vitivinicultura brasileira, 
desde 2011 vem ganhando uma 
atenção especial de entida-
des como a Emater/RS-Ascar, 
Embrapa, Instituto Brasileiro 
do Vinho (Ibravin), Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS), Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento e 
Secretaria do Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Cooperativismo 
do Rio Grande do Sul (SDR), 
que se reuniram para contri-
buir tecnicamente para a quali-
ficação e registro das pequenas 
vinícolas e dos produtos obtidos 
dentro das normas estabeleci-
das pela legislação brasileira.

Lei
O texto da Lei 12.959/2014 

,exige que a bebida tipificada 
como colonial seja elaborada 
com no mínimo 70% de uvas 
colhidas no imóvel rural do 
próprio produtor, até o limite 
de 20 mil litros por ano.

A produção deve ser ven-
dida diretamente ao consumi-
dor final, no local da produção, 
em estabelecimento mantido 
por associação ou cooperativa 
de produtores ou em feiras de 
agricultura familiar.

A padronização e o enva-
silhamento devem ser feitos no 
imóvel rural do agricultor, sob 
supervisão de responsável téc-
nico habilitado. A lei também 
trata de procedimentos de re-
gistro desses vinhos e seus pro-
dutores.

O trecho vetado do projeto 
previa a comercialização do vi-
nho colonial “por meio de emis-
são de nota do talão de produ-
tor rural”.

Para se enquadrar 
É necessário ser produtor 

da agricultura familiar com a 
Declaração de Aptidão ao Pro-
naf(DAP).

Fabricar até 20 mil litros 
de vinho ao ano no próprio imó-
vel rural.

Cultivar 100% das uvas 
utilizadas na elaboração da be-
bida.

Ter faturamento anual de 
até R$ 274 mil. 

Cadastramento 

Como legalizar vinho colonial, regras,        documentos e boas práticas

no Peaf
Para vender o vinho colo-

nial com o talão de produtor 
rural, com isenção de ICMS na 
venda direta ao consumidor, é 
necessário se registrar no Pro-
grama Estadual de Agroindús-
tria Familiar (Peaf). O processo 
pode ser feito por meio do es-
critório municipal da Emater, 
que orienta o produtor durante 
o processo.

Documentos 
na prefeitura
É necessário ir até a prefei-

tura e verificar se é permitida a 
implementação de agroindús-
tria na região em que está lo-
calizada a propriedade rural. 
Caso positivo, o produtor deve 
solicitar o alvará de localização 
ou a declaração de autorização 
para instalação da vinícola.

Licenciamento 
ambiental  
Todo o empreendimento 

potencialmente poluidor ne-
cessita da licença ambiental 
para operar. A partir do ca-
dastro no Peaf, a agroindústria 
familiar terá assistência técnica 
da Emater.

Contratação de 
responsável técnico
Empresas que processa 

alimentos precisam ter um res-
ponsável técnico, inscrito no 
Conselho Regional de sua ca-
tegoria. Pode ser enólogo, en-
genheiro de alimentos ou enge-
nheiro químico. O profissional 
é encarregado por documentos 
e processos referentes à elabo-
ração dos produtos. 

Verificação e 
adequação 

dos requisitos
Nesta etapa, é necessário 

que o produtor e o responsável 
técnico avaliem se o estabeleci-
mento está de acordo com a lis-
ta de requisitos da Lei do Vinho 
Colonial (Lei 12.959/2014).

Documentos 
O Ministério da Agricultu-

ra solicita documentos para re-
gistrar a produção, como pro-
jeto da da vinícola, memorial 
descritivo das instalações e dos 
equipamentos, manual de boas 
práticas de fabricação e laudo 
de análise de água.

Solicitação 
do registro 
Com os documentos em 

mãos, o responsável técni-
co deve solicitar o registro de 
estabelecimento junto ao Mi-
nistério. Os dados devem ser 
preenchidos pela internet, no 
Sistema Integrado de Produtos 
e Estabelecimentos Agropecu-
ários (Sipeagro).

Vistoria 
do empreendimento
Após a aprovação dos do-

cumentos no Ministério da 
Agricultura, a vinícola passa 
por vistoria de um fiscal fede-
ral. Este pode solicitar ajustes 
no estabelecimento. Com a 
aprovação final, o registro do 
estabelecimento será concedido 
ao produtor.

Registro de produtos
Depois de receber o regis-

tro, chega a hora de registrar 
os produtos da agroindústria. 
Essa etapa deve ser conduzida 
pelo responsável técnico dentro 
do Sipeagro. Para cada produto 
deve ser solicitado um número 
de registro.

Inclusão no Peaf
Depois de cumprir as eta-

pas anteriores, o produtor deve 
retornar à Emater para en-
caminhar a solicitação de in-
clusão no Peaf. Para isso, será 
necessário apresentar cópias da 
licença ambiental, do registro 
de estabelecimento e do laudo 
de potabilidade da água.

Cadastros vitícola e 

vinícola
O agricultor deverá in-

formar sobre área plantada e 
quantidade colhida por varie-
dade de uva. Depois de forma-
lizado o empreendimento, o 
responsável técnico deve enviar 
declarações sobre estoque e 
movimentação de produtos vi-
nícola por meio do Sistema de 
Declarações Vinícolas (SisDe-
vin).

Cadastramento 
no PAF
No Estado do Rio Grande 

do Sul, existe uma Política Es-
tadual de Agroindústria Fami-
liar, instituída pela Lei Estadu-
al nº 13.921, de 17 de janeiro 
de 2012, a qual é a base legal do 
Programa Estadual de Agroin-
dústria Familiar (PEAF), cria-
do pelo Decreto Estadual nº 
49.341, de 5 de julho de 2013.

Para que o produtor de vi-
nho colonial possa comerciali-
zar seu produto através do talão 
de produtor rural, com isenção 
de ICMS nas vendas diretas a 
consumidores finais, é necessá-
rio estar incluso no PEAF.

Participando desse progra-
ma, as agroindústrias têm aces-
so a uma série de benefícios, 
além de obter a regularização 
fiscal para a comercialização de 
seus produtos como micropro-

ESPECIAL VINHO COLONIAL
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dutor rural. A primeira etapa 
consiste em fazer o cadastra-
mento junto ao programa. Para 
isso, o produtor deve procurar 
o escritório municipal da Ema-
ter e encaminhar o cadastro no 
PEAF.

Maiores informações sobre 
o Programa podem ser obtidas 
no site da Secretaria Estadu-
al do Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo (SDR) 
pelo link (http://www.sdr.rs.
gov.br/programa-estadual-de-
-agricultura-familiar) e no site 
da Emater, acessando o link: 
http://www.emater.tche.br/
site/area-tecnica/agregacao-
-de-valor/agroindustria-fami-
liar.php#.WmCjniNyu9Y

O Cadastro no Programa 
Estadual de Agroindústria Fa-
miliar é o processo realizado 
através do envio, pelo benefici-
ário, da ficha de cadastramento 
no PEAF e anexos. Essa etapa 
é concluída quando a Secreta-
ria do Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo (SDR) 
emitir o Atestado de Cadastra-
mento, reconhecendo o benefi-
ciário como público do Progra-
ma.

A partir desse momen-
to o vinculado pode acessar os 
serviços, buscando a sua qua-
lificação e a formalização da 
agroindústria junto aos órgãos 
competentes.

Benefícios do 
Programa após 
o Cadastro
Assistência técnica para 

elaboração e encaminhamento 
de projetos de crédito, sanitá-
rio e ambiental e legalização 
tributária;

Cursos de formação técni-
ca nas áreas de Boas Práticas de 
Fabricação, Gestão, Processa-
mento dos Alimentos e outros 
de interesse do Programa;

Confecção de projetos para 
adequação ambiental, orien-
tação e assistência no encami-
nhamento do processo de licen-
ciamento ambiental;

Apoio na elaboração e ade-
quação de layout de rótulos dos 
produtos da agroindústria fa-
miliar.

Obtenção de alvará de lo-
calização ou declaração de au-
torização de funcionamento do 
empreendimento junto à Pre-
feitura Municipal

Cada município possui seu 
Plano Diretor e diretrizes so-
bre onde é permitida a insta-
lação de indústrias ou agroin-
dústrias.

Por isso é necessário pro-
curar a Prefeitura de seu muni-
cípio e verificar se a implanta-
ção de agroindústria na região 
da sua propriedade rural é per-

mitida.
Caso seja permitido, você 

deve solicitar o alvará de lo-
calização ou declaração de au-
torização para a instalação da 
vinícola.

Essa etapa é muito impor-
tante, porque este documento 
será solicitado para registro 
do estabelecimento no Mapa. 
Sem o alvará de localização ou 
declaração de autorização não 
será possível a formalização.

Licenciamento 
Ambiental
O licenciamento ambien-

tal é uma obrigação legal e 
deve ser obtido para instalação 
e operação de qualquer em-
preendimento potencialmente 
poluidor através de órgão do 
Sistema Nacional do Meio Am-
biente (SISNAMA), conforme a 
Política Nacional do Meio Am-
biente.

No Rio Grande do Sul, esse 
processo deve ser realizado pelo 
órgão ambiental competente do 
seu município, levando em con-
sideração a legislação ambien-
tal vigente.

A partir do cadastramento 
no PEAF, a agroindústria fa-
miliar terá acesso a assistência 
técnica através da EMATER/
RS para orientações sobre a 
adequação ambiental do em-
preendimento, elaboração de 
projetos de tratamento de re-
síduos e encaminhamento do 

processo de licenciamento am-
biental.

Contratação de 
Responsável Técnico
Todo empreendimento que 

processa alimentos precisa ter 
um Responsável Técnico (RT).

O RT é o profissional que 
responde pela qualidade e se-
gurança dos produtos elabora-
dos. Compete ao RT auxiliar o 
produtor na interpretação dos 
requisitos sobre as instalações, 
na elaboração de documentos 
e processos referentes à elabo-
ração dos produtos e no acom-
panhamento para a garantia de 
sua qualidade e rastreabilidade.

Como escolher 
um Responsável 
Técnico?
No Rio Grande do Sul, 

para a atividade vinícola, o RT 
precisa ter formação técnica na 
área, ter atribuição profissional 
e estar inscrito em seu Conse-
lho Regional competente, que 
é responsável por validar se de-
terminado profissional possui 
qualificação técnica para reali-
zar a atividade.

Essa validação é formali-
zada através da emissão de um 
documento chamado Anotação 
de Função Técnica (AFT) ou 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), o qual deve es-
tar sempre atualizado.

Essa etapa é importante 
por diversos motivos: - O do-
cumento (AFT ou ART) será 
exigido pelo Mapa no momen-
to da solicitação de registro do 
estabelecimento; - É esse pro-
fissional que deve orientar o 
produtor na execução dos pró-
ximos passos. -

A partir do registro do 
estabelecimento, o responsá-
vel técnico deverá acompanhar 
continuamente os procedimen-
tos de elaboração de produtos e 
controle de qualidade.

De acordo com o Decreto 
n° 8.198 de 20 de fevereiro de 
2014 que regulamenta a Lei 
n° 7.678, de 8 de novembro 
de 1988, os estabelecimentos 
de vinhos e derivados da uva 
devem dispor de um respon-
sável técnico pela produção e 
manipulação, padronização, 
com qualificação profissional e 
registro no respectivo conselho 
profissional (Artigo 56, pará-
grafo 2°), o responsável técni-
co responde solidariamente em 
caso de infrações (Artigo 76, 
inciso I) e constitui infração o 
funcionamento sem dispor de 
responsável técnico (Artigo 75, 
inciso IX

Verificação e 
adequação dos 
requisitos sobre 
as instalações 
do empreendimento
O Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) é o órgão responsável 
pelo registro de empreendi-
mentos elaboradores de vinhos 
e derivados da uva e do vinho..

É a Instrução Normati-
va nº 17/2015 do Mapa que 
aprova os requisitos e pro-
cedimentos para registro de 
estabelecimentos. Na Instru-
ção Normativa nº 05/2000 do 
Mapa estão definidos os requi-
sitos referentes às instalações 
do empreendimento e à adoção 
de boas práticas, que devem ser 
observados.

Porém, no caso do produtor 
da agricultura familiar, a Lei 
do Vinho Colonial prevê que os 
requisitos da legislação devem 
ser adequados às dimensões e 
finalidades do empreendimen-
to e que seus procedimentos 
deverão ser simplificados. Para 
isso, foi elaborado um protoco-
lo específico e simplificado com 
base na IN nº 05/2000.

É necessário que o produ-
tor rural, juntamente com seu 
responsável técnico, avalie suas 
instalações de acordo com essa 
lista de requisitos e realize as 
adequações necessárias. 

Elaboração de 
documentos 
necessários para 
a solicitação de 
registro do 
estabelecimento
junto ao Mapa
Para atender ao que deter-

mina a IN n° 17/2015 do Mapa 
para o registro de estabeleci-
mento são necessários diversos 
documentos, dentre os quais 
alguns que se referem às boas 
práticas de elaboração do vi-
nho.

No quadro abaixo é possí-
vel verificar quais documentos 
precisam ser elaborados ou 
providenciados pelo produtor 
rural com o auxílio do respon-
sável técnico: 

Também deverão ser en-
caminhados para o registro do 
estabelecimento, no Mapa, os 
documentos já providenciados 
nas etapas anteriores, ou seja: • 
Alvará ou declaração de locali-
zação (Passo B); • ART ou AFT 
(Passo D); • Documento de Ap-
tidão ao Pronaf (DAP).

 
Solicitação de 
Registro de 
Estabelecimento 
junto ao Mapa
Após a conclusão das eta-

pas anteriores e com os docu-
mentos listados já reunidos, o 
responsável pelo empreendi-
mento deve solicitar o registro 
de forma on line através do Sis-
tema Integrado de Produtos e 
Estabelecimentos Agropecuá-
rios (Sipeagro), no site do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa).

***Sipeagro Sistema on 
line utilizado pelo Mapa para 
Registro e Cadastro de Esta-
belecimentos e Produtos Agro-
pecuários. É uma ferramenta 
para realização e acompanha-
mento dos Processos Adminis-
trativos de Fiscalização, capaz 
de gerar relatórios básicos do 
sistema e emitir o certificado 
de Estabelecimentos e Produ-
tos registrados e/ou cadastra-
dos pelo Mapa.

 Através do link http://sis-
temasweb.agricultura.gov.br/
pages/SIPEAGRO.html é pos-
sível ter acesso ao sistema. Os 
manuais completos contendo o 
passo a passo para registro de 
estabelecimento e produtos de-
vem ser solicitado pelo e-mail 
bebidas-rs@agricultura.gov.br.

Após a inserção dos docu-
mentos no sistema, os mesmos 
são conferidos pelo Mapa. É 
necessário acompanhar o an-
damento do processo pelo site 
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para verificar se há a necessida-
de de ajuste ou inclusão de mais 
algum item. Após a aprovação 
dos documentos, a vistoria do 
empreendimento será agenda-
da. Lembre-se que isso faz par-
te das atribuições do responsá-
vel técnico.

 
Vistoria do 
Empreendimento 
e Ajustes
 Após a aprovação dos do-

cumentos inseridos no SIPEA-
GRO pelo Mapa, o empreendi-
mento passará pela vistoria de 
um fiscal. A vistoria tem como 
função avaliar se a documenta-
ção apresentada está de acordo 
com as instalações. Mesmo após 
a aprovação de documentos, no 
momento da vistoria o fiscal 
pode solicitar novos ajustes no 
estabelecimento. Com a apro-
vação final, o número de re-
gistro de estabelecimento será 
fornecido pelo Mapa e o produ-
tor terá concluído o processo 
de registro do estabelecimento. 
Importante: Após o registro os 
empreendimentos continuam 
sujeitos a inspeções e fiscali-
zações a qualquer momento. 
Por isso é fundamental manter 
as instalações sempre limpas e 
organizadas, bem como, os con-
troles e registros de produção. 
No RS, a Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Irrigação 
(Seapi) é o órgão responsável 
por realizar essas fiscalizações, 
pois firmou um termo de coo-
peração técnica com o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) para 
isso.

Registro de Produtos
 Após receber o registro do 

estabelecimento é necessário 
solicitar o registro de produto. 

O agricultor deverá conti-
nuar realizando anualmente a 
atualização das informações re-
ferentes ao Cadastro Vitícola, 
na entidade de seu município 
que preste esse serviço.

O Cadastro Vitícola regis-
tra as informações sobre a área 
plantada e a quantidade colhi-
da por variedade de uva. Além 
disso, após a formalização do 
empreendimento produtor de 
vinho colonial é necessário que 
o responsável técnico passe a 
realizar as declarações de in-
formação sobre estoque e movi-
mentação de produtos vinícolas 
no Cadastro Vinícola, de acor-
do com a Lei Federal nº 7.678 
de 1988.

Atualmente, essas decla-
rações precisam ser feitas uti-
lizando o Sistema Integrado de 
Informações Vinícolas - Sis-
Declara (informações: http://
www.sisdeclara.com.br/). No 
decorrer de 2018 a declaração 
passará a ser feita através do 
Sistema de Declarações Viní-
colas - SisDevin (informações: 
cadastrovinicola@agricultura. 

Esse registro deverá ser provi-
denciado pelo responsável téc-
nico através do Sipeagro.

Para cada tipo de produto 
deve ser solicitado um número 
de registro. Por exemplo: re-
gistro 1 para vinho tinto seco, 
registro 2 para vinho tinto sua-
ve, registro 3 para vinho bran-
co, etc.

Porém, produtos com a 
mesma composição e denomi-
nação mas com marcas dife-
rentes tem o mesmo registro, 
ou seja, um produto pode ter 
várias marcas. Depois que a so-
licitação do registro de produto 
tiver sido realizada no Sipea-
gro, a mesma passa por análise.

Por isso o responsável téc-
nico precisa acompanhar o pro-
cesso pelo sistema para verificar 
se há pendências ou solicitações 
de documentos até a aprovação 
e obtenção dos números de re-
gistro. Também é fundamental 
providenciar os rótulos de cada 
um dos produtos.

A sua elaboração deve ser 
orientada pelo responsável téc-
nico. Como se trata de vinho 
da agricultura familiar, com 
legislação específica, deve-se 
fazer constar no rótulo, além 
dos demais dizeres obrigatórios 
definidos no Artigo 16 do De-
creto 8.198/2014, as seguintes 
informações:

I - A denominação de “vi-
nho produzido por agricultor 
familiar ou empreendedor fa-
miliar rural”, “vinho colonial” 
ou “produto colonial”;

II - A indicação do agricul-
tor familiar ou empreendedor 
familiar rural, com endereço do 
imóvel rural onde foi produzi-
do;

III - O número da Decla-
ração de Aptidão ao PRONAF 
(DAP) fornecida por entidade 
autorizada pelo Secretaria Es-
pecial de Agricultura Familiar 

e do Desen. Agrário;
IV – Número de registro 

do produto no Mapa.
 
Inclusão no PEAF
 O primeiro passo para a 

formalização citado no início 
desta cartilha foi o cadastra-
mento no PEAF.

Agora, ao finalizar todos os 
passos anteriores, é necessário 
que o produtor retorne à Ema-
ter para encaminhar a solicita-
ção de inclusão no PEAF.

Somente após a inclusão no 
PEAF é que o empreendimento 
estará enquadrado junto à Se-
cretaria da Fazenda (SEFAZ) 
do estado do Rio Grande do Sul 
e apto a emitir a nota fiscal de 
produtor rural para comercia-
lizar o vinho colonial. Inclusão 
da agroindústria familiar no 
PEAF é o processo realizado 
através do envio, pelo benefici-
ário, via Emater municipal, do 
ofício requerendo sua inclusão, 
acompanhado dos documentos 
pertinentes. Após a verificação 
será fornecido Certificado de 
Inclusão (documento emitido 
pela SDR), reconhecendo que 
a agroindústria familiar apre-
sentou todas as licenças exigi-
das para o seu funcionamento, 
autorizando o acesso aos servi-
ços oferecidos nessa etapa.

Para solicitar a inclusão no 
PEAF são necessários os se-
guintes documentos:

- Cópia da Licença am-
biental (obtida no Passo C);

- Cópia do Registro de Es-
tabelecimento no Mapa (obtido 
no Passo H);

- Cópia de laudo de po-
tabilidade da água. Pode ser 
utilizado o laudo da análise já 
solicitada .

 
Importante
Para a inclusão no PEAF, o 

produtor também precisa estar 
enquadrado como microprodu-
tor rural junto à SEFAZ-RS.

Para verificar se o enqua-
dramento está correto, é pos-
sível encontrar a informação no 
talão de produtor ou consultan-
do o site https://sefaz.rs.gov.br

Para fazer alterações no 
enquadramento é necessário 
procurar a Prefeitura Munici-
pal e fazer a solicitação de al-
teração.

Lembre-se que confor-
me descrito inicialmente nos 
critérios para formalização de 
empreendimento como vinho 
colonial, microprodutor rural 
é uma classificação para o pro-

dutor que fatura anualmente o 
valor máximo de 15.000 UPF- 
RS (aproximadamente R$ 
274.083,00, reajustado anual-
mente).

 
Benefícios do 
programa após 
a inclusão
a) Apoio à participação em 

feiras, eventos e pontos de co-
mercialização;

b) Enquadramento do em-
preendimento junto à SEFAZ-
-RS para venda de vinho atra-
vés da nota fiscal do produtor;

c) Uso do selo Sabor Gaú-
cho nos rótulos dos produtos, 

Cadastro Vitícola e Cadastro Vinícola
rs.gov.br).

Ambos os sistemas são ele-
trônicos e devem ser acessados 
pela internet.

Para realizar as declara-
ções do Cadastro Vinícola é 
necessário o atendimento aos 
seguintes prazos:

- Até o dia 10 de janeiro de 
cada ano: declaração da quanti-
dade de vinhos e outros deriva-
dos em estoque até o dia 31 de 
dezembro do ano anterior.

- Até dez dias após o final 
da colheita da uva: declaração 
do total de uva colhida por va-
riedade para uso na vinificação, 
bem como a quantidade de uva 
comercializada.

- Até 45 dias após o final da 
colheita da uva: declaração do 
total de vinhos e derivados pro-
duzidos por tipo de produto.

- Mensalmente (até o dia 
10 do mês subsequente): movi-
mentação do produtos, incluin-
do a venda ou transformação. 
Mesmo nos casos em que não 
tenha ocorrido movimentação 
é necessário realizar a declara-
ção.
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A IN 05/2000 do Mapa é a 
legislação que determina quais 
são os requisitos para instalação 
de empreendimentos elabora-
dores de bebidas, bem como os 
requisitos de Boas Práticas de 
Fabricação. Devido ao trabalho 
do grupo de estudo sobre o vi-
nho colonial, composto por re-
presentantes do Ibravin, Mapa, 
Seapi, SDR, Embrapa Uva e Vi-
nho, Emater, Ufrgs e IFRS, foi 
desenvolvida uma lista de requi-
sitos com base nesta Instrução 
Normativa, com detalhamento 
mais específico de acordo com 
as características do setor e do 
produtor de vinho colonial. É 
importante que os responsá-
veis técnicos e produtores tam-
bém conheçam e estudem a IN 
05/2000

 
Requisitos
Localização • Os estabele-

cimentos devem estar situados 
em zonas isentas de odores inde-
sejáveis e outros contaminantes 
(fumaça, poeira etc.), e que não 
estejam expostas a inundações. 
• O entorno do estabelecimen-
to deve estar em bom estado de 
conservação, que não gere con-
taminação e que permita o aces-
so e trânsito. • Lixos e entulhos 
não devem ser acumulados no 
entorno do estabelecimento. 

Construção Itens Gerais • 
Os prédios e as instalações de-
vem ser de construção sólida, 
permitindorealizar, de forma 
efetiva, a higienização e a ma-
nutenção das condições higiê-
nicosanitárias, especialmente 
nas áreas de produção e envase. 
• É necessário que os prédios e 
as instalações sejam mantidos 
em bom estado de conservação, 
ou seja, que não apresentem 
mofo, buracos ou rachaduras 
nem instalações provisórias. • 
O fluxograma deve facilitar a 
realização da higienização e im-
pedir a ocorrência de contami-
nação cruzada. • O espaço deve 
ser suficiente para a instalação 
de equipamentos e proporcionar 
espaços livres para a adequada 
ordenação, limpeza, manuten-
ção e controle de pragas. • Os 
estabelecimentos construídos 
como parte anexa às residências 
ou a outras instalações compa-
tíveis devem ser intercalados 
de forro ou divisórias que asse-
gurem um perfeito isolamento 
entre as duas partes e o acesso 
deve ser obrigatoriamente sepa-
rado. • As instalações precisam 
ser específicas para a atividade 
vinícola. • O local de armaze-
namento de vinho em processo 
de fermentação deve seguir no 
mínimo as condições gerais des-
critas acima. 

Área de 
Engarrafamento 

Requisitos para instalação e Boas Práticas

/ Envase 
• Os pisos devem ser de 

materiais resistentes ao trân-
sito, impermeáveis, laváveis e 
antiderrapantes, não podendo 
apresentar rachaduras, e ser de 
fácil limpeza ou desinfecção. • 
As paredes devem ser constru-
ídas de material sólido, imper-
meáveis, preferencialmente lisas 
e facilmente laváveis, não sendo 
permitidas paredes móveis. • 
É permitido piso ou parede de 
pedra se houver rejunte entre 
as pedras e impermeabilização 
com verniz ou outro material. • 
Os líquidos devem escoar para 
calhas e/ou ralos (sifonados ou 
similares), impedindo o acúmu-
lo nos pisos. • É necessária a 
existência de forro. • Os tetos, 
forros e divisórias devem ser 
construídos e/ou acabados de 
modo que impeçam o acúmulo 
de sujidade, condensação e con-
taminação microbiológica. De-
vem, ainda, ser fáceis de limpar. 
• As janelas e outras aberturas 
devem ser construídas de forma 
a evitar o acúmulo de sujidades. 
Aquelas que se comuniquem 
com o exterior devem estar pro-
vidas de proteção contra insetos. 
As proteções deverão ser de fácil 
limpeza e de boa conservação. • 
É necessário que exista ventila-
ção suficiente para evitar o ca-
lor excessivo, a condensação de 
vapor e o acúmulo de pó e gases 
provenientes da fermentação. • 
Animais não podem ter acesso à 
área de elaboração de produto. 

OBS: Se não houver sala 
de envase separada e toda a 
operação acontecer no mesmo 
espaço físico, as regras sobre 
construção devem ser seguidas 
para todo o ambiente. Área de 
recebimento da uva • O local de 
recebimento da uva precisa ter 
no mínimo piso e telhado, sendo 
permitida a adaptação na porta 
de entrada do empreendimento 
para este fim. Área de lavagem 
de garrafas retornáveis • A lava-
gem de garrafas precisa ser feita 

em local específico, fora do local 
da área de produção. • O local 
precisa no mínimo ter piso, te-
lhado, sistema de escoamento da 
água residual (calhas, caimento 
no piso, etc.). • O piso deve ser 
de material lavável. Se houver 
paredes, as mesmas devem ser 
construídas de material sólido, 
impermeável, preferencialmente 
lisas e facilmente laváveis. • É 
necessário ponto de água e um 
sistema que garanta a correta 
limpeza e sanitização dos reci-
pientes. 

Sanitários 
O estabelecimento deve 

dispor de sanitários adequados 
para uso dos funcionários e vi-
sitantes. No caso de agroindús-
trias familiares, em que não há 
funcionários, podem ser consi-
derados os banheiros da resi-
dência da família. • Os sanitá-
rios não devem ter acesso direto 
à área de produção e envase. 

Instalações para lavagem 
das mãos 

• Nas áreas de produção 
devem existir instalações para 
a lavagem e secagem das mãos, 
assim como elementos para lim-
peza e higienização das mãos 
(sabonete líquido, papel toalha 
de primeiro uso, lixeira com pe-
dal, placa de advertência para 
lavagem de mãos). A secagem 
deve ser feita por meio adequa-
do, sendo proibida a utilização 
de toalhas de pano. Abasteci-
mento de água • Deve ser uti-
lizada somente água potável. • 
O reservatório de água deve ser 
revestido de materiais que não 
comprometam a qualidade da 
água. Deve ser livre de racha-
duras, vazamentos, infiltrações 
e descascamentos, devendo ser 
mantido em adequado estado 
de higiene e conservação. • O 
reservatório de água deve ser 
mantido fechado. • O reservató-
rio de água deve ser higienizado 
a cada seis meses, no mínimo, 

por empresa terceirizada ou 
pelo próprio estabelecimento. 
• Se a limpeza do reservatório 
for realizada pelo próprio es-
tabelecimento é necessário um 
procedimento ou descrição no 
manual da qualidade sobre quais 
produtos e dosagens são utiliza-
das para higienização e tabela 
de registro para comprovação 
da execução no prazo determi-
nado. • A potabilidade da água 
deve ser atestada anualmente, 
mediante laudos de análises de 
acordo com a IN 17. A cloração 
da água somente será necessária 
se as análises não apresentarem 
potabilidade. • As instalações 
devem dispor de pontos de água 
para operações de limpeza. 

Tratamento e 
evacuação de 
efluentes 
• Os estabelecimentos de-

vem dispor de um sistema efi-
caz de captação e tratamento 
de efluentes, o qual deverá ser 
mantido continuamente em bom 
estado de funcionamento, con-
forme determinação do órgão 
ambiental competente. Ilumi-
nação e instalações elétricas • 
O empreendimento deve dispor 
de iluminação que possibilite a 
realização das tarefas e que não 
comprometa a higiene do vinho 
e dos derivados da uva e do vi-
nho. • As instalações elétricas 
devem estar em boas condições e 
os fios elétricos em eletrodutos, 
calhas ou conduzidos de forma 
que os fios não fiquem soltos. • 
As lâmpadas devem estar pro-
tegidas contra queda e explosão 
nos locais onde há possibilidade 
de contaminação do produto. 

Armazenamento e uso de 
embalagens, aditivos e produtos 
de limpeza 

• Embalagens, produtos 
acabados e produtos de limpe-
za podem ser armazenados em 
locais separados do empreen-
dimento vinícola. • Deve haver 

local para o armazenamento de 
embalagens novas, que impeça 
sua contaminação. É permitido 
o armazenamento ao ar livre, se 
as mesmas estiverem protegidas. 

É necessário enxague das 
garrafas e tampas novas antes 
do uso. 

• O açúcar e os produtos 
enológicos devem ser armaze-
nados em local específico, isen-
to de umidade e contaminantes 
ambientais. Podem ser armaze-
nados em armários. • O açúcar 
não pode estar armazenado em 
contato direto com o piso ou 
com madeira e sua embalagem 
não pode permanecer aberta. 

Equipamentos e utensílios 
• Todos os equipamentos 

e utensílios das áreas de mani-
pulação do vinho que possam 
entrar em contato com o pro-
duto devem ser constituídos de 
materiais que não transmitam 
substâncias tóxicas, odores nem 
sabores e precisam ser específi-
cos para uso alimentício. • To-
dos os equipamentos e utensílios 
deverão apresentar formato e 
estrutura que assegurem a hi-
giene, permitindo a completa 
limpeza e desinfecção. • Os tan-
ques para armazenamento po-
dem ser localizados ao ar livre, 
devendo ser revestidos de ma-
terial impermeável. Abaixo dos 
tanques deve haver piso lavável. 
• As mangueiras utilizadas de-
vem ser armazenadas suspensas 
e devem ser higienizadas antes e 
após o uso. • Os equipamentos 
de envase e desengace podem 
ser montados a cada safra, sendo 
permitida a locação ou emprés-
timo dos mesmos. (Conforme 
definido no capítulo V da IN 
17/2015) • O engarrafamento 
manual com mangueira direta 
do tanque não é permitido. • É 
obrigatório que o tanque pul-
mão permaneça com tampa. 

Controle de pragas 
• Deve haver um programa 

efetivo de controle de pragas 
(roedores e insetos) no estabe-
lecimento. Esse controle pode 
ser realizado pelo próprio esta-
belecimento.Nos casos em que o 
controle de pragas seja realizado 
pelo próprio estabelecimento, é 
necessário no mínimo um pro-
cedimento ou a descrição em 
manual de quais produtos do-
missanitários são utilizados para 
o controle de pragas, um mapa 
de armadilhamento e tabela de 
monitoramento. 

Controle de Qualidade
 • É necessário que os pro-

cedimentos para elaboração dos 
produtos estejam descritos em 
manual, bem como a forma de 
controle de qualidade. Além de 
análises, são necessários contro-
les de produção
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Porque você é um adulto 
mas também gosta de comer 
como criança!

Nuggets assados
Você vai precisar de

3 peitos de frango sem pele e 
osso cortados
2 copos de iogurte natural sem 
sabor (340g)
4 dentes de alho picados
1 colher de chá de páprica doce
½ colher de chá pimenta do rei-
no
1 colher de chá de sal
6-7 xícaras de flocos de milho 
não adoçado
¾ de xícara de parmesão ralado
1+½ colher de chá de sal
1 colher de chá pimenta do rei-
no
3 xícaras de farinha de trigo
4 ovos batidos
Óleo vegetal para untar

Modo de preparo
Em uma tigela misture o 

frango, o iogurte, a páprica, o 
sal, a pimenta e o alho mexendo 
para bem. Cubra com plásti-
co-filme e reserve na geladeira 
por 1 hora.

Em uma tigela junte os flo-
cos de milho, o sal, a pimenta 
e o parmesão. Misture bem e 
aperte os flocos para quebra-
rem grosseiramente.

Separe a mistura de milho, 
farinha e ovos em tigelas.

Retire o frango da marina-
da de iogurte, passe na farinha 
e retire o excesso. Passe nos 
ovos e por último nos flocos de 
milho apertando bem. Repita 
o processo com o restante do 
frango.

Quatro receitas pra quem não tira 
o olho do menu kids nos restaurantes

Preaqueça o forno à 
200°C.

Forre uma assadeira com 
papel alumínio e unte com óleo. 
Distribua os pedaços de frango.

Leve ao forno por 30-35 
minutos, vire os pedaços na 
metade do tempo.

Sirva com maionese, mos-
tarda ou catchup.

Rendimento: 20 a 24 uni-
dades.

 
Pizza na 
sanduicheira
Você vai precisar de

Para a massa:
1 ½ xícara de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento 
químico em pó
¼ colher de chá de açúcar
Sal a gosto
1 xícara de leite integral
¼ xícara de óleo
1 ovo
¼ xícara de queijo parmesão 
ralado

Manteiga sem sal derretida 
para untar
Para o recheio de marguerita:
1 tomate fatiado
10 fatias de queijo muçarela
Folhas de manjericão

Modo de preparo
Em uma tigela, misture fa-

rinha de trigo, fermento, açú-
car, sal, leite, óleo. Misture bem 
e adicione o queijo parmesão.

Unte com a manteiga der-
retida e pré-aqueça a sandui-
cheira.

Adicione a mistura e fe-
che a tampa. Cozinhar por 2-3 
minutos até que a massa fique 
ligeiramente firme, o tempo 
pode variar entre as máquinas.

Passe 1 colher de molho de 
tomate sobre a massa pré-cozi-
da, coloque 2 fatias de queijo e 
tomate, e folhas de manjericão.

Para o segundo sabor, use 
queijo, rodelas de linguiça, ce-
bola e orégano.

Retire quando o equipa-
mento indicar.

Aproveite!

Torta de pão 
de queijo
Você vai precisar de

3 ovos
½ xícara de óleo
1 xícara de leite integral
1 c. chá de fermento químico 
em pó
2 xícaras de polvilho azedo
1 xícara de queijo parmesão ra-
lado
Pitada de sal1 xícara de queijo 
muçarela em cubos
1 xícara de presunto em cubos
1 tomate em cubos
2 colheres de sopa de salsinha 
picada

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 180˚C.
Em um liquidificador colo-

que os ovos, óleo, leite, fermen-
to, polvilho, parmesão e sal. 
Bata por alguns minutos até 

ficar bem homogêneo.
Em uma fôrma redonda 

untada (21cm de diâmetro), 
despeje metade da massa.

Adicione com a muçarela, 
presunto, tomate e salsinha. E 
cubra com a outra metade da 
massa.

Leve ao forno por 40-45 
minutos ou até ficar dourado.

Sirva acompanhado de re-
queijão com salsinha.

Fornada de 
misto quente
Você vai precisar de

12 bisnaguinhas
200g de salame fatiado
200g de queijo muçarela
2 tomates picados
½ xícara de requeijão
2 colheres de sopa de manteiga 

derretida
2 colheres de sopa de queijo 
parmesão ralado
1 colher de sopa de salsinha

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 

180°C.
Corte as bisnaguinhas na 

metade e reserve.
Coloque as bases das bis-

naguinhas no fundo de uma 
travessa.

Coloque o salame, segui-
do pela muçarela, o tomates e 
cubra com o topo das bisnagui-
nhas.

Espalhe a manteiga derre-
tida, o parmesão e a salsinha.

Leve ao forno por 10-15 
minutos ou até ficar dourado.

Sirva em seguida.

Nuggets assados

Pizza na sanduicheira

Fornada de misto quente

Torta de pão de queijo
Fotos e fonte: Tasty


