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Produtor Rural, você já ouviu falar em Rastreabilidade? De forma resumida, é um pro-
cedimento que permite identificar a origem de um produto e todo o seu trajeto até seu 
destino final. Esse procedimento tornou-se obrigatório nas cadeias produtivas 
de Frutas e Verduras comercializadas in natura e destinadas ao consumo hu-
mano desde agosto de 2018.

A obrigatoriedade da rastreabilidade foi implantada pela Instrução Normativa Conjunta 
n.º 2, de 7 de fevereiro de 2018 (INC n.º 2/2018), elaborada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), com a finalidade de monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos em 
todo o território nacional. A Instrução Normativa estabelece os procedimentos para a 
aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos 
nacionais e importados. 

Na prática, o produtor rural e os demais entes da cadeia produtiva deverão informar 
alguns dados básicos que permitam aos órgãos de governo a identificação de quem pro-
duziu, o que foi produzido, quando foi produzido, como produziu e para quem vendeu. 

Todas as embalagens devem possuir informações visíveis sobre o produto vegetal comer-
cializado, a origem e o destinatário do produto, possibilitando desta forma a identificação 
anterior e posterior dos elos da cadeia produtiva.

Além disso, o produtor rural e as unidades de consolidação deverão manter os registros 
dos insumos agrícolas¹, relativos à etapa da cadeia produtiva sob sua responsabili-
dade, utilizados no processo de produção e de tratamento fitossanitário dos produtos 
vegetais frescos, data de sua utilização, recomendação técnica ou receituário agronô-
mico emitido por profissional competente e a identificação do lote ou lote consolidado 
correspondente, ou seja, o produtor deverá passar a utilizar o Caderno de Campo para 
anotar todos os tratos culturais realizados em suas lavouras.

De forma a permitir uma adaptação do produtor rural e demais entes da cadeira produ-
tiva à nova legislação, foi estabelecido um cronograma de implementação para grupos 
de culturas conforme Instrução Normativa Conjunta ANVISA/MAPA n.º 1, de 15 de abril 
de 2019 (INC n.º 1/2019).
Como forma de facilitar a compreensão por parte de técnicos e produtores rurais, foi de-
senvolvida a presente Cartilha, visando esclarecer as dúvidas existentes e apresentando 
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soluções que ajudem no cumprimento dessa nova legislação. 

Este material procura contribuir com a missão do Sistema FAEG de levar ao produtor 
rural informações atualizadas para que possa cumprir adequadamente o seu trabalho, 
em consonância com a legislação vigente.

Caso haja necessidade de consulta, a INC n.º 2/2018 e a INC n.º 1/2019 estão dispo-
níveis em http://www.sistemafaeg.com.br bem como esta cartilha no formato digital.

¹Insumos agrícolas são produtos utilizados nas etapas de produção e na pós-co-
lheita. Para atender à rastreabilidade estabelecida pela INC n.º 2/2018, suge-
rimos a anotação das aplicações de, pelo menos, estes produtos: agrotóxicos, 
adubos foliares, hormônios e maturadores, sejam de origem química ou biológica.              

Algumas perguntas e respostas para facilitar 
o entendimento:
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Sim. Ela foi instituída pela INC nº 02 ANVISA/MAPA de 07 
de fevereiro de 2018. É de cumprimento obrigatório em 
todos os pontos de comercialização em todos os estados 
do Brasil e define os procedimentos para a aplicação da 
rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos 
vegetais frescos destinados à alimentação humana.
Tem como objetivo: auxiliar o monitoramento e controle de 
resíduos de agrotóxicos exercidos pelo MAPA e pela Anvisa.

Essa rastreabilidade é realmente obrigatória?

Mas, afinal, o que é exatamente rastreabilidade?

Produtor
Packing/

Processador/
Importador

Distribuidor/
Exportador

Varejo Consumidor
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O nome já diz tudo: rastreabilidade é uma série de procedimentos que permitem detectar 
a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo de toda a cadeia pro-
dutiva mediante elementos informativos e documentais registrados. Ou seja, é uma forma 
de conhecer a história completa e o caminho percorrido pelo produto, desde o plantio até 
chegar ao consumidor.

Não. Todos os elos da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos, desde a origem até 
o consumo. As etapas de produção primária, armazenagem, consolidação de lotes, em-
balagem, transporte, distribuição, fornecimento, comercialização, exportação e importa-
ção também devem realizar a rastreabilidade.

Devem ser rotulados todos os produtos vegetais frescos como: frutas, hortaliças, raízes, 
bulbos e tubérculos, embalados ou não, destinados ao consumo, após os procedimentos 
de colheita e pós-colheita, cujo estado de apresentação mantém as características de 
identidade e qualidade do produto vegetal fresco.
A identificação das caixas, sacarias e demais embalagens devem ser realizadas, respei-
tanto as legislações específicas sobre embalagem e rotulagem de produtos destinados à 
alimentação humana.

Quem deve realizar a rastreabilidade? 
Somente o produtor rural?

Quais produtos devem ser rotulados?
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Existem alguns fundamentos para realizar a rastreabilidade:

O que o produtor precisa fazer para atender 
à legislação?

Registrar no Caderno de Campo os insumos agrícolas utilizados na 
produção e/ou pós-colheita, em conformidade com o Receituário 
Agronômico;
Guardar as notas fiscais de compra dos insumos utilizados;
Emitir nota fiscal ou documento correspondente de venda do produto;
Guardar Receituário agronômico emitido por profissional competente;
Identificar o produto com etiquetas/rótulos no momento da comercialização.
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Os registros das informações deverão ser mantidos à disposição das au-
toridades competentes por um período de 18 (dezoito) meses após o tem-
po de validade ou de expedição dos produtos vegetais frescos. Ou seja, o 
Caderno de Campo, Notas Fiscais de compra e venda, receituário agro-
nômico e registro das identificações dos produtos devem ser arquivados 
na propriedade como forma de comprovação das atividades realizadas, 
sendo o respaldo do produtor rural no caso de uma fiscalização.

Segundo a INC nº 02/2018 ANVISA/MAPA, lote é um conjunto de produtos vegetais 
frescos de uma mesma espécie botânica e variedade ou cultivar, produzidos pelo mesmo 
produtor, em um espaço de tempo determinado e sob condições similares.

O lote é definido pelo produtor e deve ser composto por produtos de mesma espécie e 
variedade, que receberam o mesmo manejo e insumos desde o plantio até a colheita, ou 
seja, se um produtor de tomate, por exemplo, possui diferentes áreas de plantio, onde a 
aplicação de defensivos ocorre de forma diferente, este deverá criar lotes para cada uma 
dessas áreas.

Já o Lote Consolidado é o lote oriundo de dois ou mais lotes de origens diferentes, desde 
que sejam de um mesmo tipo e variedade. Desta forma o lote consolidado pode ser com-
posto de produtos de origens, cargas e produtores diversos, consolidando em um novo 
lote. 

Por quanto tempo tem que guardar os registros?

O que é lote e como definir?

18 meses

18
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O produtor deve registrar os insumos agrícolas utilizados no processo de produção e de 
tratamento fitossanitário dos produtos vegetais frescos com respectivo receituário agronô-
mico emitido por profissional competente.

O Caderno de Campo deve conter as seguintes informações:

O que o produtor deverá preencher
no caderno de campo para a rastreabilidade?

Identificação do produtor, propriedade e responsável técnico;
Identificação do lote
    Fruta ou Hortaliça;
    Variedade ou Cultivar;
    Área de cultivo;
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A identificação dos produtos vegetais frescos pode ser realizada através da Rotulagem 
das embalagens de comercialização. A rotulagem está diretamente ligada à rastreabi-
lidade, sendo a forma de identificação do produtor, que o confere transparência na co-
mercialização e na segurança alimentar, levando identidade do produto e do produtor ao 
consumidor final, estreitando essa relação de confiança. 

O rótulo ou etiqueta é a identificação do produto e deve ser afixado na embalagem de 
forma visível. A etiqueta pode ser substituída por carimbo, utilizando tinta à prova d’água 
ou outra forma que ofereça as informações necessárias, de forma que não seja apagada 
ou borrada antes da venda do produto ao consumidor final. O rótulo nas embalagens 
devem apresentar as informações básicas exigidas pela INC nº 02/2018 ANVISA/MAPA, 
sendo também necessário observar as legislações específicas sobre embalagens e rotula-
gem de produtos destinados à alimentação humana.

Como podemos realizar a identificação?

    Data de plantio e previsão de colheita;
Preparo de Solo;
Correção e Adubação do Solo;
Aplicação de Produtos Químicos (Inseticidas, Fungicidas, Herbicidas e outros)
Controles Biológicos realizados;
Tratamento Pós-Colheita.

Em anexo apresentamos um modelo de caderno de campo como sugestão de uso.

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

TOMATE LONGA VIDA 2A

Lote:
Colheita:
Peso Líq:

Propriedade:  CHÁCARA RECANTO
CNPJ / CPF:   942.493.498-02
Município: Águas Lindas de Goiás
Logradouro: 
Lat: -15.70686203          Lon: -48.2619247

1
16/11/2019
25.00 KG

0095840000013

Cód. Rastreio
E35974CO

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

TOMATE LONGA VIDA 2A
Lote: 1 Colheita: 16/11/2019 Peso Líq: 25.00 KG

CNPJ / CPF:   942.493.498-02  Lat: -15.70686203     Lon: -48.2619247

Propriedade:  CHÁCARA RECANTO
Município: Águas Lindas de Goiás

Logradouro:

1 – exemplo de rótulo com códigos                2 – exemplo de rótulo básico
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Não, depende do comprador ou do mercado para onde se destina o produto. A utilização 
de rótulo ou etiqueta já contempla a exigência da INC nº 02/2018 ANVISA/MAPA.

Nome ou razão social;
CPF, IE ou CNPJ ou CGC/MAPA;
Endereço completo ou, quando localizado em zona rural, coordenada geográfica; 
ou CCIR;
Nome do produto;
Variedade ou cultivar;
Peso líquido ou unidade;
Data de Expedição do produto vegetal;
Identificação do Lote;

É obrigatório usar o código de barras e/ou QR Code?

O que deve constar na etiqueta/rótulo de identificação?

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

Lote:
Colheita:
Peso Líq:

Propriedade:  CHÁCARA RECANTO
CNPJ / CPF:   942.493.498-02
Município: Águas Lindas de Goiás
Logradouro: 
Lat: -15.70686203          Lon: -48.2619247

1
16/11/2019
25.00 KG

0095840000013

Cód. Rastreio
E35974CO

TOMATE LONGA VIDA 2A

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

PRODUTO COM ORIGEM RASTREADA

Lote:
Colheita:
Peso Líq:

Propriedade:  CHÁCARA RECANTO
CNPJ / CPF:   942.493.498-02
Município: Águas Lindas de Goiás
Logradouro: 
Lat: -15.70686203          Lon: -48.2619247

1
16/11/2019
25.00 KG

0095840000013

Cód. Rastreio
E35974CO

TOMATE LONGA VIDA 2A

A identificação pode ser realizada utilizando rótulos ou etiquetas impressos com letras e 
números, código de barras, QR Code ou qualquer outro sistema que permita identificar 
os produtos vegetais frescos de forma única, não sendo obrigatória a utilização de siste-
mas eletrônicos. A seguir apresentamos modelos de etiquetas que podem ser utilizadas 
na comercialização do produtos vegetais frescos.
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Existem prazos diferentes para determinados grupos de culturas, mas os produtores de frutas 
e hortaliças devem ficar bem atentos a este tema e procurar se adequar o quanto antes, pois, 
para alguns produtos, o prazo terminou em agosto de 2018. A INC nº 01/2019 ANVISA/
MAPA em seu Art. 1º altera o anexo III da Instrução Normativa Conjunta INC nº 2, de 7 
de fevereiro de 2018, promovendo uma prorrogação do prazo de implantação da rastre-
abilidade vegetal no Brasil, que passou a vigorar com as seguintes alterações, conforme 
a tabela a seguir.

Qual o prazo para implementação da rastreabilidade?

Vigência

Grupos Imediata 01/08/2019 01/08/2019 01/08/2020 01/08/2020 01/08/2021

Raízes,
Tubérculos
e Bulbos

Hortaliças
folhosas e

ervas
aromáticas

frescas

Hortaliças
não folhosas

Tomate, Pepino Pimentão, Abóbora, Abobrinha
Berinjela, Chuchu, Jiló

Maxixe, Pimenta, Quiabo

Batata

Alface, Repolho
Couve, Agrião,

Almeirão, Brócolis,
Chicória, Couve-Flor

Cenoura, Batata Doce,
Beterraba, Cebola, Alho

Frutas Citros, Maçã, Uva

Rastreabilidade
sem Caderno 

de Campo

Rastreabilidade
sem Caderno

de Campo

Rastreabilidade sem
Caderno de Campo

Rastreabilidade
plena para

o grupo

Rastreabilidade
plena para

o grupo

Rastreabilidade
plena para o grupo

Abacate, Abacaxi, Anonáceas, Cacau, 
Cupuaçu, Kiwi, Maracujá. Melancia, 
Romã, Açaí, Acerola, Amora, Ameixa, 
Caju, Carambola, Figo, Framboesa, 

Marmelo, Nectarina, Nêspera, 
Pêssego, Pitanga, Pêra, Mirtilo

Couve chinesa, Couve-de-Bruxelas, 
Espinafre, Rúcula, Alho Poró, Cebolinha, 
Coentro, Manjericão, Salsa, Erva-doce, 
Alecrim, Estragão, Manjerona, Sálvia, 
Hortelã, Orégano, Mostarda, Acelga,  

Repolho, Couve, Aipo, Aspargos

Cará, Gengibre, Inhame,
Mandioca, Mandioquinha-salsa, Nabo, 

Rabanete, Batata Yacon

Melão, Morango, Coco, 
Goiaba, Caqui, Mamão, 

Banana, Manga

13 
Identifica devidamente o produto;
Possibilita conhecer a origem do produto;
Possibilita saber o destino do produto;
Facilita o fluxo de informação do produtor para o consumidor e vice-versa;
Diferenciação mercadológica e melhores características qualitativas;
Possibilita conhecer a causa e aplicar medidas corretivas para mitigar
a ocorrência de violações;

Qual a importância da rastreabilidade?
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     Para o(a) produtor(a) rural - permite identificar a origem do produto, podendo 
agregar valor, como a localização geográfica. Assim é possível fazer uma produção cada 
vez mais sustentável e ambientalmente equilibrada e aumentar a confiabilidade e qua-
lidade de seus alimentos junto ao consumidor. Em resumo, o produtor poderá agregar 
valor à produção, aumentar a qualidade dos produtos e possibilitará o aumento do con-
sumo de frutas e hortaliças, além de ter melhoria no processo produtivo. 

Observação importante: Todos os elos da cadeia produtiva, desde o produtor rural até o 
varejista, estão sujeitos às penalidades contidas na lei caso irregularidades sejam comprovadas 
em não atendimento às normas descritas pela instrução normativa, que vão desde de multas até 
embargos e destruição de alimentos impróprios.

Por que é importante e a quem interessa a
rastreabilidade vegetal?

Quem? Onde? Quando?

MAPA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CREA

- Packing houses
- Beneficiadores ou manipuladores
- Centros de distribuição (CEASA)
- Armazenadores
- Atacadistas
- Importadores
- Consolidadores

- Execução das ações do 
PNCRC/Vegetal;
- Ações de fiscalização para fins 
de investigação das não confor-
midades recebidas através do 
Sistema RASFF(Sistema de Alerta 
Rápido para os Gêneros 
Alimentícios e Alimentos para 
Animais);
- Ações de fiscalização programa-
das do Plano Operativo Anual da 
Inspeção Vegetal (POA);

- Execução das ações do PARA 
(Análise de Resíduos em
Alimentos);

- Atacadistas;
- Varejistas (hipermercados, 
supermercados, sacolões, feiras);

- Fiscaliza o exercício profissional 
na propriedade produtora/arma-
zenadora, idenficando o respon- 
sável técnico pela prescrição de 
defensivos agrícolas (receituário 
agronômico);

- Nas propriedades rurais

AGRODEFESA
- Fiscalizará também o uso 
adequado de defensivos agrícolas 
no processo produtivo das proprie-
dades rurais.

- Nas propriedades rurais

14 Como vai ocorrer a fiscalização e quem é responsável?



16 Além do Caderno de Campo outros documentos serão 
necessários?

Sim. Além das anotações feitas no Caderno de Campo, todos os documentos relativos à pro-
dução agrícola serão importantes como comprovação daquilo que efetivamente é realizado no 
sistema produtivo da propriedade rural como: notas fiscais da compra de insumos (sementes, 
fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas), anotações de responsabilidade técnica de um 
profissional habilitado, receituários agronômicos, além do próprio comprovante de emissão da 
venda dos produtos (nota fiscal do produtor). 

O(a) produtor(a) rural, além de identificar o produto na respectiva embalagem, deve emitir a 
Nota Fiscal de Produtor, onde devem ser registrados e identificados o(s) produto(s) e quantidade(s) 
comercializada(s), bem como a data de emissão e o destinatário do produto. Esse documento é 
importante porque contribui no processo de rastreabilidade, informando o responsável anterior e 
posterior da cadeia produtiva que está comercializando o respectivo alimento, ou seja, identifica 
quem está vendendo e quem está comprando o produto, evitando, assim, inconsistências.

A Nota Fiscal deve ser arquivada ou guardada por, no mínimo, 5 (cinco) anos e igualmente 
deve manter guardadas as anotações (em caderno, planilha ou outro meio), com registro do 
controle de produção e venda dos produtos, contendo: tipo de produto, quantidades produzi-
das e comercializadas em cada lote com respectivas datas de plantio e colheita, os receituários 
agronômicos, quando for o caso, e demais registros ou documentos relacionados à compra e 
utilização de insumos agrícolas para a produção.

     Para os órgãos governamentais – permite a identificação de todos os respon-
sáveis na cadeia produtiva, da origem dos produtos até o consumidor final, facilitando o 
controle e fiscalização dos alimentos em relação ao uso dos agroquímicos.

     Para o varejista – cria maior segurança em saber da procedência dos alimentos, 
podendo oferecer produtos com mais confiabilidade e qualidade ao consumidor. 

     E finalmente para o Consumidor – possibilita saber mais informações sobre os 
alimentos, a procedência e forma como foram produzidos na lavoura.

RESUMO DAS OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR
Registrar no Caderno de Campo os insumos e tratamentos fitossanitários utili-
zados;
Arquivar as recomendações técnicas e os Receituários Agronômicos;
Rotular as embalagens com a identificação do produto e seu responsável;
Arquivar as Notas Fiscais de compra dos insumos;
Identificar os lotes de produtos formados (numerar os lotes);



CONSIDERAÇÕES
A rastreabilidade trará transparência e otimização ao processo produtivo de 
frutas e hortaliças por meio de registros auditáveis.
Representa um avanço para investigar causas e origens de irregularidades 
com agrotóxicos em frutas e hortaliças.
Sem identificar a origem, a divulgação dos resultados dos programas de mo-
nitoramento acaba criminalizando o produto e todos que o produzem.
O rótulo induz a importantes mudanças ao condicionar transparência, quali-
dade e segurança à cadeia produtiva.
A rotulagem pode agregar valor à produção uma vez que aproxima o consu-
midor ao produtor, criando assim uma relação de confiança entre as partes.

5 prioridades

RA
ST

RE
A

BI
LI

D
A

D
E

1 - Caderno de campo

2 - Identificação do lote

3 - Rótulo nas
     embalagens

4 - Nota fiscal ou
     documento
     correspondente

5 - Informações do
     comprador

Registrar, para cada lote de produto comercializado, o seu comprador;
Arquivar as Notas Fiscais de venda ou documento fiscal correspondente.

AGRITRACE
Visando ajudar você produtor rural, o sistema CNA (Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil) lançou o AgriTrace Rastreabilidade Vegetal, sistema de baixo custo, que 
permite o registro das informações de plantio, colheita e expedição, visando a geração da 
identificação do produto, origem e destino, em papel ou etiquetas, que o produtor poderá 
colocar nos seus produtos comercializados.

O procedimento no sistema é bem simples. Faça seu cadastro e em seguida cadastre a 



PROPRIEDADES

TALHÕES

SAFRA
PLANTIO

EXPEDIÇÃO
ETIQUETAS

LOTES
CADERNO
DE CAMPO

PRODUTOR

FONTE BIBLIOGRÁFICA

O sistema já está disponível para celulares, possibilitando que o produtor realize todas as 
operações na palma da sua mão, com a vantagem de que não é necessaria a conexão 
com a internet, dando agilidade, segurança e maiores facilidades para o produtor.

Outras vantagens do sistema são os Perfis de Administrador e Responsável Técnico, que 
permitem ao Produtor Rural indicar outra pessoa para fazer a inserção das informações 
por ele, permitindo, dessa forma, que ele se dedique mais à lavoura.

ANVISA-MAPA – Instrução Normativa Conjunta INC Nº 02, de 7 de fevereiro de 
2018, Diário Oficial da União nº 28, P.148-149 – 2018, Brasília- DF

Cartilha Prática sobre Rastreabilidade e Rotulagem para o Produtor Rural – DCT/CDRS 
– Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, 16 páginas – 2019, São Paulo – SP;

Rastreabilidade – Emater-RS – Governo do Estado do Rio Grande do Sul – 9 páginas – 2019;

Cartilha orientações sobre rastreabilidade – Portaria Conjunta Nº 01, 2018 – Vitória – ES;

https://www.cnabrasil.org.br/agritrace-vegetal/

Para maiores informações acesse:

www.agritrace.com.br

sua propriedade e o talhões apenas uma vez, insira as informações dos plantios realiza-
dos, utilize o caderno de campo digital, crie os lotes de colheita, realize a expedição, e 
pronto, pode gerar suas etiquetas para comercializar seus produtos.



Mais informações:

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG)
(62) 3096-2200
E-mail: faeg@faeg.com.br

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
(62) 3412-2700
E-mail: senar@senar-go.com.br

Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG)
(62) 3241-5252
E-mail: ifag@ifag.org.br

Instituto CNA
(61) 2109-1449
E-mail: institutocna@institutocna.org.br


