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Sua aplicabilidade e conseqüências 

para o mercado.



O presente Regulamento Técnico tem por objetivo

definir o padrão oficial de classificação do Café Torrado

em Grão e do Café Torrado e Moído, considerando os

requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o

modo de apresentação e a marcação ou rotulagem, nos

aspectos referentes à classificação do produto.
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PRINCIPAIS  REQUISITOS EXIGIDOS

� Umidade igual ou menor que 5%

�Impureza  até 1%

�Qualidade  Global da bebida>= 4,0  (não será exigível ate 
fev/2013 conforme IN 06  - MAPA / 2011 )

�Norma não prevê inspeção de matéria prima na indústria

�Uso livre de cafés das espécies arábica e conilon

�Admite bebidas desde Rio Zona a Estritamente Mole

OBSERVAÇÕES:
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PRODUTO FORA DE TIPO
O Café Torrado em Grão e o Café Torrado e Moído serão enquadrados

como FORA DE TIPO e proibida a sua comercialização e entrada no

país até que seja reprocessado para enquadramento em tipo, quando

apresentar uma ou ambas das situações a seguir:

I - Qualidade Global da Bebida menor que 4,0 (quatro) pontos (não 

será exigível ate fev/2013 conforme IN 06  - MAPA / 2011)

II - umidade superior ao limite  de 5% 

III - percentual de impurezas, sedimentos e matérias estranhas 

superior ao limite  de 1%

Isoladamente, o percentual máximo de matérias estranhas 

será de 0,1% . A película prateada não é considerada impureza
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PRODUTO DESCLASSIFICADO

Será desclassificado, e proibida a sua comercialização, o Café

Torrado em Grão e o Café Torrado e Moído que apresentar uma ou

mais das situações indicadas a seguir:

I - mau estado de conservação;

II - percentual de impurezas, sedimentos e matérias estranhas igual

ou superior a 1,3%; e

III -odor e aparência estranhos de qualquer natureza, impróprio ao

produto que inviabilize a sua utilização para o uso proposto.
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� Quem, onde e como será realizada a fiscalização dos cafés?

A fiscalização será feita pelo MAPA mediante a coleta de amostras

realizadas por fiscais agropecuários em supermercados,

restaurantes, padarias, empresas de cestas básicas, empresas de

refeições coletivas, ou qualquer local onde exista comercialização do
produto. A fiscalização não colherá amostras nas indústrias.

FISCALIZAÇÃO
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FISCALIZAÇÃO

•As empresas com produtos aprovados receberão alguma 

certificação/atestado do MAPA?
Não. É obrigação das empresas comercializarem somente produtos 
aprovados e conformes com a IN 16, mas não haverá certificação 
fornecida pelo MAPA.

•Quem vai arcar com os custos de coleta e análise?
Os custos das coletas e análises fiscais serão de responsabilidade do 
MAPA, que serão realizadas em laboratórios oficiais.
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•Quais as penalidades que empresa está sujeita se tiver o café

como FORA DO TIPO?

Os lotes considerados FORA DO TIPO serão apreendidos, porém
poderão ser reprocessados, voltando ao mercado quando estiverem de
acordo com a IN 16. A indústria será penalizada com Auto de Infração e
multa, progressiva por reincidência, podendo chegar à interdição do
estabelecimento

PENALIDADES
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•Quais as penalidades que a empresa está sujeita se tiver o café 

como  DESCLASSIFICADO?

Os cafés Desclassificados serão apreendidos e destruídos, sendo 
proibida a sua comercialização ou reprocessamento. A indústria será 
penalizada com Auto de Infração e multa, progressiva por reincidência, 
podendo chegar à interdição do estabelecimento.
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•O varejista será responsabilizado pelos cafés FORA DO TIPO ou

DESCLASSIFICADOS? De que forma?

O Código de Defesa do Consumidor criou a responsabilidade pelo fato
do produto, o que quer dizer que todas as partes da cadeia são

igualmente responsáveis no caso de irregularidade. É a chamada
responsabilidade objetiva, portanto o varejista / distribuidor

responderá pela infração, nos casos em que não conseguir

comprovar a origem (fornecedor) do produto.
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IN 16

A fiscalização do MAPA
executará a fiscalização e o
cumprimento da lei.

O Selo de Pureza continuará
monitorando a maioria das
marcas existentes no mercado

MAPA  e ABIC trabalharam junto para 
combater a fraude.

O Selo de Pureza é a
identidade e a garantia da
pureza para varejistas e
consumidores

A IN 16 não trará nenhuma
identificação nos pacotes de
café apenas o cumprimento
da pureza e umidade pelo
fabricante.



Pureza agora é lei.

1989

Prefira cafés com Selo de Pureza ABIC



FATOS DA

�2.880 amostras a serem coletadas e analisadas em 2011

�Rede de 7 laboratórios para pureza e análise de qualidade

�Mais de 50 técnicos especializados

�52.000 análises desde 1989

�1.094 marcas associadas e monitoradas quanto a pureza

�428 marcas associadas e monitoradas pela qualidade

Nº dos Programas de Qualidade da ABIC



14

PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ

2004









MUITO OBRIGADO!

Prefira cafés com Selo de Pureza ABIC.


