MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 58, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 159, do Decreto nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, e o que consta do Processo
Administrativo nº 21000.008251/2007-97, resolve:
Art. 1º Os itens 4 e 9, do Anexo, da Instrução Normativa nº 13, de 29 de junho de 2005, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"4. ADITIVOS, COADJUVANTES DE FABRICAÇÃO, OUTRAS SUBSTÂNCIAS E RECIPIENTES
...................................................................................................
4.3. Outras substâncias
4.3.1. É vedado o uso de corantes de qualquer tipo, extrato, lascas de madeira ou maravalhas ou outras
substâncias para correção ou modificação da coloração original do produto armazenado ou envelhecido
ou do submetido a estes processos, excetuado o disposto no subitem 4.1.2, deste Regulamento Técnico.
4.3.2. É vedada a adição de qualquer substância ou ingrediente que altere as características sensoriais
naturais do produto final, excetuado os casos previstos no presente Regulamento Técnico.
4.4. Recipientes
4.4.1. Poderá ser utilizado recipiente que tenha sido anteriormente destinado ao armazenamento ou
envelhecimento de outras bebidas, sendo vedado o uso de recipientes que tenham sido utilizados para
outros fins.
4.4.2. No intervalo de utilização do recipiente destinado ao armazenamento ou envelhecimento de
cachaça ou aguardente de cana, água potável poderá ser utilizada para a sua conservação."(NR)
"9. .............................................................................................
...................................................................................................
9.8. Será obrigatório declarar no rótulo a expressão: Armazenada em ....(seguida do nome do recipiente)
de....(seguida do nome da madeira em que o produto foi armazenado), para os produtos definidos nos
subitens 2.1.1 e 2.1.2, armazenados em recipiente de madeira e que não se enquadrarem nos critérios
definidos para o envelhecimento previstos no presente Regulamento Técnico e outros atos administrativos
próprios.
...................................................................................................
9.9. Para as bebidas previstas nos subitens: 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.9 e 2.2.11, poderão ser utilizadas
expressões relativas ao seu processo de destilação, observado o seguinte:
9.9.1. Ser inserida no rótulo de forma a não caracterizar vinculação à denominação da bebida.
9.9.2. Constituir expressão separada das demais do rótulo, inclusive marca comercial e a denominação ou
classificação da bebida.
9.9.3. Apresentar padrão de caracteres gráficos com dimensão máxima correspondente à metade da
dimensão utilizada para a denominação do produto."(NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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