GUIA RÁPIDO DA INC 02/2018:
A NORMATIVA DA RASTREABILIDADE DE ALIMENTOS
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Como funciona a rastreabilidade de alimentos? O que
preciso fazer para implantar um sistema para rastrear minha
produção? Como será a ﬁscalização? E com os prazos
prorrogados, o que devo fazer agora? Sabemos que essas e
muitas outras dúvidas acompanham os produtores de
frutas, verduras e legumes. Por isso, preparamos um
material explicativo sobre a INC nº 02/2018 , que prevê a
rastreabilidade de vegetais frescos. Você pode baixar este
Guia Rápido e compartilhá-lo com outras pessoas. Ah, e
qualquer dúvida que surgir, ﬁque à vontade para entrar em
contato com nossa equipe.
Boa leitura!
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Aﬁnal, o que é a
rastreabilidade de alimentos?
De forma simples, podemos dizer que a rastreabilidade de alimentos
se refere a um conjunto de procedimentos que permitem detectar a
origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da
cadeia produtiva, ou seja, o caminho percorrido pelo alimento, desde a
sua produção até o consumidor ﬁnal. Essa movimentação é
acompanhada por meio de elementos informativos e documentais
registrados. Com isso é possível saber:

PRODUTO
o que é

ORIGEM

de onde veio

DESTINO
para onde foi

A rastreabilidade de alimentos é regida pela Instrução Normativa
Conjunta nº 02, publicada em fevereiro de 2018 pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Isso signiﬁca que quando nos
referimos a produção de vegetais frescos, há alguns aspectos e
prazos legais para serem cumpridos.
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O que diz a INC 02/2018?
A Instrução Normativa Conjunta nº 02 trata sobre os procedimentos
referentes à rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de vegetais
frescos destinados à alimentação humana, com o objetivo de realizar
o monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos nos
alimentos. A norma torna OBRIGATÓRIO que todas as frutas e
hortaliças devem fornecer informações padronizadas capazes de
identiﬁcar o produtor ou responsável, no próprio produto ou nos
envoltórios, caixas, sacarias, placas de gôndola e outras embalagens.

PRODUTOS
RASTREADOS

A identiﬁcação pode ser realizada por meio de etiquetas impressas
com caracteres alfanuméricos, código de barras, QR Code, ou
qualquer outro sistema que permita que as autoridades competentes
tenham acesso aos registros com as informações obrigatórias e
documentais.
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Quais informações devem
constar na rastreabilidade?
Existem algumas informações obrigatórias mínimas que devem
constar na consulta do produto rastreado, sendo elas:
Ente ANTERIOR na cadeia produtiva
Informações do produto vegetal
Nome do produto vegetal
Quantidade do produto recebido

Variedade ou cultivar
Identiﬁcação do lote

Data do recebimento do produto vegetal
Informações do fornecedor
CPF, IE, CNPJ ou CGC/MAPA
Nome ou razão social
Endereço completo, coordenada geográﬁca ou CCIR
Ente POSTERIOR na cadeia produtiva
Informações do produto vegetal
Nome do produto vegetal
Quantidade do produto expedido

Variedade ou cultivar
Identiﬁcação do lote

Data da expedição do produto vegetal
Informações do comprador
CPF, IE, CNPJ ou CGC/MAPA
Nome ou razão social
Endereço completo, coordenada geográﬁca ou CCIR

Lembre-se: essas são apenas as informações obrigatórias
MÍNIMAS. Você pode ainda incluir diversas outras na consulta,
como por exemplo sobre sua empresa, receitas, fotos do local de
produção, avaliação do produto, entre outras coisas para despertar
o interesse do cliente e se diferenciar no mercado.
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Insumos e defensivos
agrícolas: preciso registrar?
A INC 02/2018 diz que o produtor primário e as unidades de
consolidação* precisam manter os registros dos insumos agrícolas e
tratamentos ﬁtossanitários utilizados na etapa que está sob sua
responsabilidade na cadeia produtiva dos vegetais frescos, bem
como data da sua utilização, recomendação técnica ou receituário
agronômico emitido por proﬁssional competente e a identiﬁcação do
lote ou lote consolidado correspondente.
*O local onde a pessoa física ou jurídica recebe lotes de produtos vegetais frescos de diferentes origens para
formar um ou mais lotes consolidados.

E por quanto tempo é preciso guardar esses registros? Eles devem
ser mantidos à disposição das autoridades competentes por um
período de 18 meses após o tempo de validade ou de expedição dos
alimentos. Essas informações podem ser registradas no caderno de
campo, em sua versão impressa ou digital.
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Como proceder com
os registros dos lotes?
O lote nada mais é do que um grupo de produtos vegetais frescos
de uma mesma espécie botânica, variedade ou cultivar, que são
produzidos pelo mesmo produtor, em um mesmo espaço de tempo,
sob condições similares de manejo.
Ele precisa ser formado no plantio e deve seguir uma numeração
crescente para cada cultura/variedade. Assim é possível ter o
controle e informações detalhadas de cada lote, como, por exemplo,
data do plantio, adubações, manejo ﬁtossanitário, colheita, entrega,
entre outras informações.

O Origem Garantida, nosso sistema para rastreabilidade de
alimentos, ajuda o produtor no registro de todos esses dados,
otimizando seu tempo, facilitando o acesso às informações e ainda
deixando você em conformidade com a legislação.
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Com a prorrogação, como
ﬁcaram os prazos?
Os vegetais foram divididos em grupos com diferentes prazos para
início da vigência da normativa para cada um deles, que depois
acabaram sendo prorrogados. Isso gerou dúvidas nos produtores e,
por isso, você pode estar se perguntando: com as mudanças, como
ﬁcaram os prazos, aﬁnal? Explicamos no quadro que está na próxima
página.

Importante: a rastreabilidade refere-se às informações mínimas que
devem constar na consulta do produto. A vigência plena refere-se à
rastreabilidade + o caderno de campo com os registros dos insumos
e defensivos agrícolas aplicados. Os prazos foram divididos dessa
forma gradual para facilitar a adequação dos produtores.
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Prazos para adequação à
Instrução Normativa Conjunta
nº 02/2018 - Anvisa e MAPA
Grupos

Rastreabilidade

Vigência
plena

Rastreabilidade

Vigência
plena

Rastreabilidade

Vigência
plena

Vigência

Imediata

01/08/2019

01/08/2019

01/08/2020

01/08/2020

01/08/2021

Frutas

Citrus, maçã e uva

Melão, morango, coco,
goiaba, caqui, mamão,
banana e manga

Abacate, abacaxi, anonáceas, cacau,
cupuaçu, kiwi, maracujá, melancia,
romã, açaí, acerola, amora, ameixa,
caju, carambola, ﬁgo, framboesa,
marmelo, nectarina, nêspera,
pêssego, pitanga, pera e mirtilo.

Raízes,
tubérculos
e bulbos

Batata

Cenoura, batata doce,
beterraba, cebola, alho

Cara, gengibre, inhame, mandioca,
mandioquinha-salsa, nabo, rabanete,
batata yacon.

Couve, agrião, almeirão,
brócolis, chicória, couveﬂor

Couve chinesa, couve de bruxelas,
espinafre, rúcula, alho poró,
cebolinha, coentro, manjericão, salsa,
erva-doce, alecrim, estragão,
manjerona, sálvia, hortelã, orégano,
mostarda, acelga, aipo, aspargo.

Pimentão, abóbora e
abobrinha

Berinjela, chuchu, jiló, maxixe,
pimenta, quiabo.

Hortaliças Alface e repolho
folhosas e
ervas
aromáticas

Hortaliças
não
folhosas

Tomate e pepino
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Como vai funcionar
a ﬁscalização?
Os responsáveis por ﬁscalizar são os Serviços de Vigilância
Sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
E aonde essa ﬁscalização pode ocorrer? Segundo a INC 02/2018,
nos seguintes locais:

Ÿ Varejistas;

Ÿ Atacadistas;

Ÿ Importadores;

Ÿ Packing house;

Ÿ Consolidadores;

Ÿ Armazenadores;

Ÿ Centros de distribuição;

Ÿ Estabelecimentos beneﬁciadores ou manipuladores.

Além disso, caso haja alguma denúncia de contaminação de
alimentos, a ﬁscalização entrará em ação, usando a rastreabilidade
para identiﬁcar aos agentes envolvidos na produção do produto
possivelmente contaminado.
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Quais são os benefícios
da rastreabilidade?
Agora que você já sabe os principais pontos da Instrução Normativa
Conjunta 02/2018, vamos falar sobre alguns benefícios que a
rastreabilidade de alimentos traz.
Ÿ Identiﬁca devidamente o produto;

Ÿ Possibilita conhecer a origem e o destino do produto;

Ÿ Facilita o ﬂuxo de informação do produtor para o consumidor e

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

vice-versa;
Diferenciação mercadológica e destaque das características
qualitativas;
Mais segurança e qualidade nos processos produtivos;
Gestão das informações durante os processos de produção;
Transparência e conﬁança perante o consumidor.

Quer ver um exemplo de consulta? Direcione a câmera do celular para
o QR Code abaixo.

S

Produzido por

55 997070909
contato@oagro.com.br
oagrosolucoes
@oagro

Produção, diagramação e revisão: Kássia Nadine Lutz.
Material produzido com base na Instrução Normativa Conjunta nº 02/2018,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, disponível em http://bit.ly/INC022018.

