NORMA Nº I DO CONSELHO REGULADOR DA IG SUL DA BAHIA, DE 14 DE
NOVEMBRO DE 2017.
ASSOCIAÇAO CACAU SUL BAHIA (ACSB)
Introdução
Esta normativa tem por finalidade de estabelecer normas e condições para a
operacionalização do Conselho Regulador e dos processos de
rastreabilidade e fiscalização da produção, obtenção e uso do Selo de
Origem e Qualidade da Indicação Geográfica (IG) Sul da Bahia para
amêndoas de cacau produzidas em unidades produtivas, demarcadas na
Delimitação Geográfica da Indicação de Procedência (IP) Região Sul da
Bahia.
Ficam pré-estabelecidas as normas e os critérios contidos no Regulamento
de Uso da IG Sul da Bahia (Anexo III) para a definição dos parâmetros de
Origem e Qualidade, em seus Capítulos I, II e III, como requisitos
indispensáveis a qualquer produtor que solicite a este Conselho o selo
distintivo da IP Sul da Bahia.
Como disposto no Art 13º do Regulamento de Uso da IP Sul da Bahia, “O
Conselho Regulador deve controlar a operacionalização de produção e o
produto final no sentido de assegurar a garantia da origem e qualidade dos
produtos da Indicação de Procedência Sul da Bahia.” Para tal, deverá ser
feito o controle de produção através de:
I. Fichas de inscrição dos produtores;
II. Avaliação das condições de uso da terra, produção e pós - colheita
conforme Capítulo II;
III. Laudos de avaliação física e sensorial;
IV. Rastreabilidade,
armazéns;

codificação,

inviabilidade

e

credenciamento

de

Item 1 – Rastreabilidade
Item 1.1 – Pré-requisitos para rastreabilidade do cacau da IP Sul da
Bahia

Para obter o Selo de Origem e Qualidade do Cacau da Região Sul da Bahia é
necessário o cumprimento de requisitos e procedimentos de rastreabilidade
especificados pelo Conselho Regulador.
De acordo com Capítulo IX inciso § 2º. são procedimentos para a obtenção
do Selo de Origem e Qualidade do Cacau da Região Sul da Bahia:
I. Solicitar o georeferenciamento simples e o credenciamento da unidade
produtiva para a Associação Cacau Sul Bahia, para preencher o Anexo I com
os dados da unidade produtiva, bem como a área de produção;
II. Deverá ser solicitada a visita de um classificador à Associação Cacau Sul
Bahia para retirar uma amostra do lote a ser certificado, juntamente com o
credenciamento do imóvel, com as informações do mesmo;
III. Os Lotes de cacau que estiverem no imóvel rural, deverão estar
devidamente identificados, uma vez avaliados e obtido o padrão de qualidade
definido no Capítulo I e Anexo I do Regulamento de Uso, serão lacrados e
estarão qualificados para serem enviados a armazéns credenciados;
IV. Os Lotes de cacau, após avaliação de classificação da qualidade deverão
ser depositados em um armazém de uma das cooperativas associadas à
Associação Cacau Sul Bahia, conforme as seguintes condições e requisitos
para depósito:
a. Estar devidamente preparado;
b. Ter sua identidade preservada, podendo dar acesso às informações como:
imóvel onde for produzido, processos agronômicos, processo de secagem e
outras informações relevantes;
c. O armazém deve estar localizado dentro da área demarcada (art. 1º) como
parte da Indicação de Procedência;
V. O armazém envia amostra de cada saco do lote depositado (a qual já teve
pré-amostra avaliada e classificada) para a Associação Cacau Sul Bahia, a
fim de fazer a prova oficial e emitir o Selo de Origem e Qualidade do Cacau
do Sul da Bahia - IP;
VI. A Associação Cacau Sul Bahia emitirá o Código de Barras de Logística e
o Lacre correspondente ao número de sacos do lote que obteve o Selo,
garantindo a rastreabilidade de cada saco certificado e sua inviolabilidade;

Item 1.2 – Categoria de produtores de cacau que deverão solicitar o Selo
Distintivo da IP Sul da Bahia
1 - Produtores Associados: aqueles cuja propriedade está localizada dentro
da área de delimitação geográfica da IP Sul da Bahia, associados a qualquer
uma das entidades federadas à ACSB;
2 - Produtores não associados: aqueles cuja propriedade está localizada
dentro da área de delimitação geográfica da IP Sul da Bahia, não associados
a qualquer uma das entidades federadas à ACSB;
Item 1.3 – Procedimentos para solicitação do Selo Distintivo da IP Sul da
Bahia
1 - Produtores Associados:
a) O produtor interessado deve entrar em contato com a cooperativa ou
associação a qual é vinculado, ou com a ACSB através do e-mail
contato@cacausulbahia.org, pelo telefone, e/ou dirigir-se à sede da
instituição
(ACSB),
consultar
informações
no
site
www.cacausulbahia.org, de posse do laudo de avaliação física do lote
de amêndoas feito por um laboratório credenciado a ACSB;
b) Preencher o formulário de cadastro específico (Anexo I);
c) Caso o laudo informe que o lote de cacau atende aos requisitos
mínimos de qualidade exigidos pelo Regulamento de Uso da IP Sul da
Bahia, o produtor deverá solicitar a visita de um profissional
classificador de cacau da ACSB à cooperativa ou associação onde
deverá estar armazenado o lote de cacau;
d) Na visita, o profissional classificador de cacau da ACSB, fará a coleta
de uma nova amostra, respeitando as convenções e metodologias
adequadas para tal (IN 38), a fim de fazer um novo teste laboratorial
na ACSB e lacrará todo o lote de cacau. Nesta ocasião, o produtor
deverá apresentar a planilha de acompanhamento do lote, desde a
colheita até o armazenamento (ver modelo no site da ACSB);
e) Caso seja confirmado o padrão IP Sul da Bahia, será cobrada a taxa
específica de utilização do Selo Distintivo para o produtor ou
cooperativa que solicitou o selo.
2 - Produtores não associados:
a) O produtor interessado deve entrar em contato com a cooperativa ou
associação a qual é vinculado, ou com a ACSB através do e-mail
contato@cacausulbahia.org, pelo telefone, e/ou dirigir-se à sede da
instituição
(ACSB),
consultar
informações
no
site

b)
c)

d)

e)

f)

www.cacausulbahia.org, de posse do laudo de avaliação física do lote
de amêndoas feito por um laboratório credenciado a ACSB;
Preencher o formulário de cadastro específico (Anexo I);
Caso o laudo informe que o lote de cacau atende aos requisitos
mínimos de qualidade exigidos pelo Regulamento de Uso da IP Sul da
Bahia, o produtor deverá solicitar a visita de um profissional
classificador de cacau da ACSB à cooperativa ou associação onde
deverá estar armazenado o lote de cacau;
Efetuar o pagamento à ACSB da taxa de vistoria à propriedade para
coleta de amostra e realização de teste para avaliação da qualidade
do cacau;
Na visita, o profissional classificador de cacau da ACSB, fará a coleta
de uma nova amostra, respeitando as convenções e metodologias
adequadas para tal (IN 38), a fim de fazer um novo teste laboratorial
na ACSB e lacrará todo o lote de cacau. Nesta ocasião, o produtor
deverá apresentar a planilha de acompanhamento do lote, desde a
colheita até o armazenamento (download do modelo no site da ACSB);
Caso seja confirmado o padrão IP Sul da Bahia, será cobrada a taxa
específica de utilização do Selo Distintivo para o produtor ou
cooperativa que solicitou o selo.

Item 1.4 – Disposições gerais
a) O lote mínimo para solicitação do selo da IP Sul da Bahia deverá
conter 8@ (oito arrobas);
b) O selo será concedido para cada lote de cacau e não para o produtor
ou propriedade específica, ou seja, cada lote deverá ser analisado
separadamente para obtenção do selo;
c) A sacaria utilizada será nova, com capacidade para 30 ou 60kg
contendo lacre específico e logomarca da IP Sul da Bahia;
d) Além do selo, será emitido um certificado de rastreabilidade para
comercialização com todos os dados e código específico para cada
lote de cacau a receber o selo da IP Sul da Bahia, visando assim
garantir aos produtores e compradores a transparência no processo de
rastreio do produto (códigos de barra, Qr code ou códigos
alfanuméricos que garantam a autenticidade dos certificados);
e) Todos os dados fornecidos pelo produtor/cooperativa serão inseridos
em sistema de TI específico para formação do banco de dados da
ACSB e fornecimento de informações para rastreabilidade dos lotes
para produtores e compradores;

Item 02 – Fiscalização
Item 2.1 – A Fiscalização será feita através de visitas de campo de acordo
com o protocolo de vistoria (Anexo IV), tendo como objeto de amostragem os
produtores que receberam o Selo Distintivo, com periodicidade a ser definida
internamente pelo Conselho Regulador da IG Sul da Bahia. Serão feitas
pesquisas com os compradores para verificar o padrão de qualidade do
produto.
O produtor/cooperativa que comprovadamente violar quaisquer regras
estabelecidas para acesso ao Selo Distintivo será punido de acordo com as
disposições estatutárias e demais sansões jurídicas a serem definidas pelo
Conselho Regulador da IG Sul da Bahia.
Item 03 – Conselho Regulador
Item 3.1 – O Conselho Regulador da IG Sul da Bahia deverá se reunir uma
vez por mês obrigatoriamente para avaliação dos laudos e selos já
concedidos, ou a serem concedidos pela IG Sul da Bahia no mês corrente. O
calendário de reuniões deverá ser definido na primeira reunião de cada ano.
Para manter a maior agilidade nas avaliações das solicitações para utilização
do selo distintivo o Conselho Regulador deverá delegar a função de
aprovação das mesmas através de registro em Ata para um de seus
Conselheiros, devendo este apresentar mensalmente ao Conselho todos os
documentos dos pedidos de acesso ao Selo Distintivo para os demais
conselheiros em sua reunião mensal.
Todos os procedimentos de avaliação por parte do Conselho Regulador
deverão seguir os critérios do Regulamento de Uso da IG Sul da Bahia e
desta normativa.
Esta norma passa a entrar em vigência após aprovação do Conselho
Regulador e Registro em Ata para tal fim.

Ilhéus, 14 de Novembro de 2017.

Conselho Regulador
IG Sul da Bahia

ANEXO I
FICHA CADASTRAL DE PRODUTORES - ASSOCIAÇÃO CACAU SUL BAHIA
Prezado(a) produtor (a), queremos conhecer um pouco de sua empresa. Todas as informações, aqui registradas, serão tratadas com
toda a
confidencialidade e não colocaremos a sua empresa em exposição pública. Seus verdadeiros dados contribuirão para um levantamento estatístico
real, da realidade da cacauicultura do Sul da Bahia. Agradecemos sua participação e suas preciosas informações.
Propriedade rural (Nome da Fazenda):
CNPJ da propriedade rural:
DAP:
Endereço - sede:
Município/Estado:
Nome do produtor responsável:
CPF e DAP pessoa física:
Telefones de contato (DDD + telefone)
E-mail de contato empresarial:
Localização (Coordenadas geográficas):
Área total da propriedade (hectares):
Área total de cacau (hectares)
Área de outras culturas e vegetações (hectares)
Sua produção de cacau (em arrobas por ano)

2015

Sistema de produção
Sistema administrativo da propriedade
Perfil da Mão-de-obra
Quantidade de pessoas ocupadas na
propriedade (incluindo familiares e
empregados)
É associado a alguma entidade?
Tipo de cacau produzido:
Qual % de cacau IG Sul da Bahia?
Quais variedades são cultivadas?
Fermenta o cacau?
Como seca o cacau?
Local que armazena ?

2016

2017

Cabruca
Irrigado
Familiar
Familiar

SAF
Outro - especificar:
Patronal
Assalariado/Empregado

Pleno Sol

sim - especificar
Commodity/Bulk
Organico

IG Sul da Bahia
Qualidade

Fino

Sim - Quantos dias?
Estufa
Armazém
Depósito

Lenha
Barcaça
Secador

Bombona
Nylon

Caixa D'água de fibra
Saco Plástico de 5 kg

Misto
Parceiro

não

Não
Sol
Casa

Quanto tempo estocado?
Qual sacaria utiliza?
Tem certificado ?
Tem Assistência Técnica?

Sim - especificar:
Sim - especificar:
Cooperativa

Como vende o seu cacau?
Intermédiário/cidade
Venda direta de nibs
Acesso ao mercado
Exigencia na qualidade
do produto

Dificuldade na comercialização?

Como comercializa seu produto?

Linhagem

Venda direta
consumidor

Não
Não
Intermediário/Fazenda
Vende para
empreendimentos
locais

Acesso ao consumidor
direto

Preço baixo

Industria

Infra-estrutura

Transporte

Armazenamento
Tempo de secagem do
produto

Amendoa

Nibs

Cacauada

Qual o valor da arroba comercializada ?
Em que a Industria pode ajudar?
Tem acesso a internet ?
Tem acesso a telefonia móvel?

sim - especificar
sim - especificar

não
não

Observações:
Declaro que estou ciente que as informações geradas são para levantamentos estatísticos e que não serão expostos, individualmente, em veículos
públicos personalizando a minha empresa. Ratifico que as informações apresentadas são verdadeiras.
Autorizo a imagem dos meus produtos e os dados de contato para compor o catálogo de produtos identificados no Sul da Bahia.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
Data - Local, dd/mm/aa

NOME:
CPF:

ANEXO II

ANEXO III
REGULAMENTO DE PRODUÇÃO DO CACAU E USO DA INDICAÇÃO DE
PROCEDÊNCIA SUL DA BAHIA
Este regulamento de uso e produção tem a finalidade de estabelecer normas
e condições para a produção, obtenção e uso do Selo de Origem e Qualidade
da Indicação Geográfica de Procedência (IP) Sul da Bahia para amêndoas de
cacau produzidas em unidades produtivas, demarcadas na Delimitação
Geográfica da IP Sul da Bahia.
A adesão e o uso do Selo de Origem e Qualidade IP Sul da Bahia é de
caráter espontâneo e de direito aos produtores de cacau cuja produção seja
originada de propriedades localizadas na região demarcada como Indicação
Geográfica de Procedência (IP) Sul da Bahia, que cumpram na integra com o
presente regulamento e que sejam associados em situação regular, a uma
das Associações ou Cooperativas filiadas a Associação Cacau Sul Bahia.
A Associação Cacau Sul Bahia, através dos membros do Conselho
Regulador, visando o enquadramento da Indicação de Procedência (IP) Sul
da Bahia, segundo a Lei no 9.279 de 14 de maio de 1996 – Art. 177 institui o
presente regulamento, conforme segue:
CAPÍTULO I - ORIGEM
Requisitos e Procedimentos para garantir a Origem do Cacau produzido
na Indicação Geográfica de Procedência (IP) Sul da Bahia.
Artigo 1º. Da Delimitação da Área de Produção do Cacau da IP Sul da
Bahia.
A unidade produtiva deve estar dentro da área da Indicação Geográfica IP
Sul da Bahia e ser georreferenciada e credenciada pela Associação Cacau
Sul Bahia.
§ 1o. Para delimitação da área da Indicação Geográfica IP Sul da Bahia, por
intermédio da Associação Cacau Sul Bahia, estabelece os limites territoriais
dos seguintes municípios localizados no Sul da Bahia, ao Norte com os
municípios de Jaguaripe, São Miguel das Matas e Brejões; Sul com o estado
do Espírito Santo; ao Sudeste com o estado de Minas Gerais; ao Oeste com
Poções, Planalto e Itapetinga; ao Noroeste com Coutinho, Maracás e Manoel
Vitorino e ao Leste com o Oceano Atlântico. Situam-se entre os paralelos
13º03’ e 18º21’ Sul e os meridianos 38º51’ e 40º49’ a oeste de Greenwich.
§ 2o. Na delimitação, da área geográfica, estão a área total dos 83 (Oitenta e
três) municípios a seguir identificados:

Aiquara, Alcobaça, Almadina, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal, Barra do
Rocha, Barro Preto, Belmonte, Boa Nova, Buerarema, Caatiba, Camacan,
Camamu, Canavieiras, Coaraci, Cravolândia, Dário Meira, Eunápolis, Firmino
Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga,
Ibirataia, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagibá,
Itagimirim, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé,
Itapebi, Itapitanga, Itororó, Ituberá, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna,
Jucuruçu, Jussari, Laje, Maraú, Mascote, Mucuri, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nova
Canaã, Nova Ibiá, Nova Viçosa, Pau Brasil, Piraí do Norte, Porto Seguro,
Potiraguá, Prado, Presidente Tancredo Neves, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz
da Vitória, Santa Luzia, São José da Vitória, Taperoá, Teolândia, Ubaíra,
Ubaitaba, Ubatã, Una, Uruçuca, Valença, Wenceslau Guimarães
Artigo 2º. Do Processo de Produção e Produto
As amêndoas de cacau devem ser produzidas por meio de um processo
tradicional que acentue os atributos organolépticos, físicos e químicos das
amêndoas. O produto e o processo de produção devem seguir os requisitos
determinados pelo Conselho Regulador da Associação Cacau Sul Bahia a fim
de garantir sua origem certificada IP Sul da Bahia.
Artigo 3º. Do Produto: Espécie e Variedades
As variedades exigidas para a produção de cacau na área demarcada da IP
Sul da Bahia devem ser todas da espécie Theobroma cacao L. Das
variedades tradicionais de cacau Forastero, trinitários introduzidos e híbridos
desenvolvidos pela CEPLAC. Com exceção de variedades transgênicas.
Artigo 4º. Do Sistema de Produção
Os sistemas de produção do cacau para garantir a obtenção do Selo de
Origem e Qualidade IP Sul da Bahia deverão ser os baseados em sistemas
agroflorestais do tipo: Cacau - Cabruca, Cacau com Erytrina, Cacau com
Seringueira e outros sistemas agroflorestais, desde que o cacau seja a
cultura principal.
Para ser autorizado o imóvel rural deve ter no mínimo 50 % em sistema de
produção Cacau - Cabruca da área total de cacau do mesmo, e 30 % em
cacau da área total produtiva, salvo as situações previstas no parágrafo 1 e 2
deste artigo. O sistema de produção cacau cabruca e outros sistemas
agroflorestais deverão ser classificados conforme Decreto Florestal do estado
da Bahia.
§ 1º. Os proprietários que quiserem manter suas áreas de cacau com
seringueira ou com erytrina, só serão autorizados, desde que tenham reserva
legal averbada e as áreas de preservação permanente legalmente
regularizadas.
§ 2º. Os agricultores familiares portadores de declaração de aptidão ao
PRONAF serão autorizados desde que tenham o cacau plantado em
sistemas agroflorestais ou policulturas.
Artigo 5º. Do Beneficiamento das amêndoas de cacau
Ficam previstos os seguintes processos para fim de comercialização de
amêndoas de cacau:

I. Colheita dos frutos;
II. Fermentação da massa de cacau;
III. Secagem das amêndoas;
IV. Armazenamento das amêndoas
CAPÍTULO II - Qualidade
Requisitos e Procedimentos para garantir a Qualidade do Cacau da IP
Sul da Bahia
Artigo 7º. Da Classificação das amêndoas de cacau quanto à qualidade
A determinação da qualidade das amêndoas de cacau da IP Sul da Bahia,
depende da classificação mínima estabelecida por uma análise a qual todos
os lotes de amêndoas de cacau da unidade produtiva, deverão ser
submetidos. Esta análise seguirá os critérios estabelecidos no Anexo I. A
metodologia de classificação prevê uma avaliação física, sensorial de aroma
e prova de corte de amêndoas de cacau. Esta metodologia de avaliação será
realizada por técnicos classificadores da CEPLAC, ou por profissionais de
empresas publicas, privadas ou pessoas que tenham capacidade técnica,
desde que credenciados pelo Conselho Regulador. Estes técnicos seguem a
metodologia do teste de corte longitudinal por amostragem de 300 amêndoas
de cacau que permite uma descrição quantitativa do perfil de qualidade do
produto, assegurando a qualidade mínima do cacau da IP Sul da Bahia.
§ 1º. Para serem submetidas para avaliação de qualidade as amêndoas de
cacau deverão ser do ano safra.
§ 2º. O cacau da IP Sul da Bahia deverá apresentar, no mínimo, de 65 %
(sessenta e cinco por cento) de amêndoas totalmente fermentadas, com
umidade final de seis a oito por cento, livre de impurezas, matérias estranhas,
com boa apresentação externa, e aroma natural.
§ 3º. A avaliação deverá ser realizada por técnicos classificadores de
instituições e empresas credenciados pelo Conselho Regulador.
§ 4º. A validade do cadastro dos técnicos classificadores será de 01 ano,
após vencido este prazo os mesmos deverão passar por um recadastramento
a ser realizado pelo Conselho Regulador, com o objetivo de garantir a
atualização dos profissionais.
§ 5º. Os Laudos de aprovação do Selo de Origem e Qualidade do produto só
serão oportunizados após avaliação dos requisitos e da classificação mínima
como estabelecido nesse Regulamento.
§ 6º. A classificação física e sensorial do cacau, seguindo metodologia de
avaliação da qualidade de cacau, está contida no Anexo I deste
Regulamento.
CAPÍTULO III - Dos Requisitos e Procedimentos para obter o Selo de
Origem e Qualidade do Cacau IP Sul da Bahia.
Artigo 8º. Do Selo de Origem e Qualidade
O Selo de Origem e Qualidade do Cacau IP Sul da Bahia é uma certificação
de produto. Sua norma está registrada no INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial) como Regulamento de Uso da Indicação de
Procedência Sul da Bahia. Esta certificação se fundamenta:
I. No controle da área oficial demarcada da região produtora;

II. Nas normas e condições de uso da terra, produção padronizadas,
homogêneas e codificadas;
III. Na classificação física, sensorial de aroma e prova de corte das
amêndoas de qualidade superior;
IV. No credenciamento de armazéns e processos de rastreabilidade;
Artigo 9º. Obtenção do Selo de Origem e Qualidade
Para obter o Selo de Origem e Qualidade do Cacau IP Sul da Bahia é
necessário o cumprimento de requisitos e procedimentos especificados pelo
Conselho Regulador.
§ 1º. São requisitos para obtenção do Selo de Origem e Qualidade do Cacau
IP Sul da Bahia:
I. A propriedade deve estar inserida na área da IP Sul da Bahia, atendendo
ao disposto no Art. 1º neste Regulamento;
II. Obrigatoriamente a propriedade deve ser associada à uma das
cooperativas ou associações vinculadas a Associação Cacau Sul Bahia;
III. Ter o Lote produzido na área da IP Sul da Bahia, atendendo as
especificações de origem do produto conforme o que é disposto no Capítulo I
neste Regulamento;
IV. A qualidade das amêndoas de cacau deve ser classificada com índice de
fermentação mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento), obedecendo ao
que é previsto no Capítulo II e anexo I neste Regulamento;
§ 2º. Dos Procedimentos para a obtenção do Selo de Origem e Qualidade do
Cacau IP Sul da Bahia:
I. Solicitar o georreferenciamento e o credenciamento da unidade produtiva
para a Associação Cacau Sul Bahia, para preencher o (Anexo II) com os
dados da unidade produtiva, bem como a área de produção;
II. Deverá ser solicitado a visita de um classificador da Associação Cacau Sul
Bahia para retirar uma amostra do lote a ser certificado, juntamente com o
credenciamento do imóvel, com as informações do mesmo;
III. Os Lotes de cacau que estiverem no imóvel rural, deverão estar
devidamente identificados, uma vez avaliados e obtido o padrão de qualidade
definido no Capítulo I e Anexo I, serão lacrados e estarão qualificados para
serem enviados a armazéns credenciados;
IV. Os Lotes de cacau, após avaliação de classificação da qualidade deverão
ser depositados em um armazém de uma das cooperativas associadas a
Associação Cacau Sul Bahia conforme as seguintes condições e requisitos
para depósito:
a. Estar devidamente preparado;
b. Ter sua identidade preservada, podendo dar acesso às informações como:
imóvel onde for produzido, processos agronômicos, processo de secagem e
outras informações relevantes;
c. O armazém deve estar localizado dentro da área demarcada (art. 1º) como
parte da Indicação de Procedência;

V. O armazém envia amostra de cada saco do lote depositado (o qual já teve
pré-amostra avaliada e classificada) para a Associação Cacau Sul Bahia, a
fim de fazer a prova oficial e emitir o Selo de Origem e Qualidade do Cacau
IP Sul da Bahia;
VI. A Associação Cacau Sul Bahia emitirá o Código de Barras de Logística e
o Lacre correspondente ao número de sacos do lote que obteve o Selo,
garantindo a rastreabilidade de cada saco certificado e sua inviolabilidade;
CAPÍTULO IV – Embalagem
Artigo 10º. - Normas de Embalagem
Os produtos com o Selo de Origem e Qualidade do Cacau IP Sul da Bahia
terão identificação na sacaria, conforme normas da Associação Cacau Sul
Bahia;
§ 1º. Norma de identificação para a embalagem de sacaria com direito a
Indicação de Procedência: Identificação do nome do produtor ou fazenda
produtora e o nome geográfico seguido da expressão Indicação de
Procedência, conforme modelo:
NOME DO PRODUTOR OU FAZENDA
CACAU SUL DA BAHIA
Indicação de Procedência
§ 2º. O modelo referido será objeto de proteção junto ao INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial) conforme facultado pelo Art. 179 da Lei
no 9.279.
§ 3º. Norma de embalagem para o Selo de Controle: o selo de controle será
colocado na embalagem do produto, fixado na sacaria e fornecido pela
Associação Cacau Sul Bahia. Todo produto comercializado utilizando-se da
IP Sul da Bahia, deverá estar com a marca estampada nas embalagens.
§ 4º. O(s) lote(s) de cacau deverá(ão) estar beneficiado(s) em sacaria
personalizada, nova, contendo 60,5 quilos aprovada pela Associação Cacau
Sul Bahia e que signifique melhoria na preservação e visualização do Cacau
da Sul da Bahia- IP.
CAPÍTULO V – A Normatização do Conselho Regulador
Artigo 11º. Da atuação do Conselho Regulador
A IP Sul da Bahia é normatizada e regida por um Conselho Regulador
designado nos moldes estatutários da Associação Cacau Sul Bahia.
Artigo 12º. Dos Registros
Os instrumentos e a operacionalização dos registros cadastrais serão
definidos através da normatização do Conselho Curador.
§ 1º. O Conselho Regulador deverá manter atualizados os seguintes
registros:
I.Registro de inscrição das propriedades produtoras de cacau;
II. Registro do produto credenciado para uso da Indicação de Procedência.
Artigo 13º. Dos Controles de Produção

O Conselho Regulador deve controlar a operacionalização de produção e o
produto final no sentido de assegurar a garantia da origem e qualidade dos
produtos da Indicação de Procedência Sul da Bahia.
§ 1º. O controle do processo de produção inclui:
I. As fichas de inscrição dos produtores;
II. A avaliação das condições de uso da terra, produção e pós - colheita
conforme Capítulo II;
III. Os laudos de avaliação física e sensorial;
IV. A rastreabilidade, codificação, inviolabilidade e credenciamento de
armazéns;
Artigo 14º. Dos Direitos e Deveres
Os inscritos na Indicação de Procedência Sul da Bahia tem direitos e deveres
a cumprir estipulados pelo Conselho Regulador.
§ 1º. São Direitos:
I. Fazer uso da Indicação de Procedência Sul da Bahia;
II. Usufruir dos benefícios resultantes das atividades da Associação Cacau
Sul Bahia e seus afiliados;
§ 2o. São Deveres:
I. Zelar pela imagem da Indicação de Procedência Sul da Bahia;
II. Prestar as informações previstas neste Regulamento;
III. Adotar medidas normativas necessárias ao controle da produção por parte
do Conselho Regulador.
Artigo 15º. Das Infrações
São consideradas infrações à Indicação de Procedência Sul da Bahia:
I. O não cumprimento das normas de produção, preparação e embalagem
das amêndoas de cacau da Indicação de Procedência Sul da Bahia;
II. O descumprimento dos princípios da Indicação de Procedência do Cacau
da Sul da Bahia.
Artigo 16º. Das Penalidades
As infrações à Indicação de Procedência Sul da Bahia serão penalizadas
conforme as seguintes medidas:
I. Advertência por escrito;
II. Suspensão temporária da Indicação de Procedência Região do Sul da
Bahia;
III. Suspensão definitiva da Indicação de Procedência Sul da Bahia.

CAPÍTULO VI – Disposições Gerais
Artigo 17º. Dos princípios da Indicação de Procedência Sul da Bahia

São princípios dos inscritos na Indicação de Procedência Sul da Bahia, o
respeito às Indicações Geográficas reconhecidas internacionalmente. Não
podendo utilizar em seus produtos, o nome das indicações reconhecidas em
outros países ou mesmo no Brasil.
§ 1o. Os produtos somente receberão o Selo de Origem e Qualidade do
Cacau IP Sul da Bahia se atendido ao disposto neste Regulamento.
Ilhéus, 02 de março de 2016.
________________________________
Associação Cacau Sul Bahia

ANEXO I do Regulamento de Uso
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, SENSORIAL DE AROMA E PROVA DE
CORTE DAS AMÊNDOAS DE CACAU DA IP CACAU SUL DA BAHIA
- Amostragem retirada de um mínimo de 10% do volume que possa contemplar
1kg de cacau;
- Média de 300 amêndoas;
- Não apresentar teor de umidade superior a 8%;
- Aroma natural livre de odores estranhos;
- Livre de matérias estranhas;
- Fermentação de no mínimo 65% (de amêndoas totalmente marrons);
- Não tenha máximo de 15% de sub-fermentadas, respeitando percentagem
máxima de 3% para mofo interno, inseto, germinadas, achatadas e 1% máxima
de ardósia;

