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IDAF - AC
MISSÃO:

➢Garantir que a produção animal e vegetal

do Acre obtenha padrões de qualidade

que assegure a saúde pública e a

efetiva participação no mercado verde,

através da promoção e manutenção

zoofitossanitária.



IDAF - AC

COMPETÊNCIAS:

Elaborar, coordenar e articular-se com outras 

entidades, no desenvolvimento de programas 

educativos, na sensibilização e motivação social 

para as questões de defesa e inspeção 

agropecuária e florestal;



IDAF - AC



Gerência de Inspeção de 

Produtos de Origem vegetal

Objetivo

Assegurar a identidade, a qualidade, a

conformidade, a idoneidade e a segurança

higiênico-sanitária de produtos e subprodutos

vegetais in natura, processados e

industrializados, por meio das ações de

inspeção, fiscalização, classificação e

identificação de produtos.



Gerência de Inspeção de

Produtos de Origem vegetal

Competências:

➢Planejar, coordenar, normatizar, fiscalizar e

executar a política de inspeção vegetal;

➢Desenvolver atividades por delegação do

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – MAPA.



EDUCAÇÃO SANITÁRIA
Pilar da inspeção vegetal

“Educação sanitária é a denominação
dada à prática educativa que 

induz um determinado público a 
adquirir hábitos que promovam a 

saúde e evitem a doença, seja 
dos seres humanos, dos animais 

ou dos vegetais. ”
http://inovadefesa.ning.com/group/educacaosanitaria



EDUCAÇÃO SANITÁRIA
Pilar da inspeção vegetal

Processo Educativo

➢Se desenvolve por 
meio de metodologias 
variadas;

➢ utilizando-se de canais 
diretos e indiretos;

➢ objetivo de promover 
mudanças no público 
envolvido. 



IDAF

Marco Legal:

➢ Lei Estadual nº. 1.478 de 15 de janeiro de 2003
Cria o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal de
Estado do Acre;

➢ Lei nº 1963 de 04 de dezembro de 2007
Institui a Defesa Sanitária Vegetal;

➢ Lei 1.308 24 dezembro de 1.999
Institui a Inspeção Vegetal do Acre.



Lei n. 1.308, de 24 de dezembro de 1999.

“Dispõe sobre a inspeção e fiscalização

sanitária e industrial dos produtos de origem

vegetal no Estado do Acre e dá outras

providências.”

• Art. 5º A inspeção e fiscalização de que trata esta lei,

abrange os aspectos industrial e sanitário dos produtos

de origem vegetal, preparados, transformados,

depositados ou em trânsito no Estado do Acre,

comestíveis ou não comestíveis quer sejam ou não

adicionados de produtos de origem animal.



Lei n. 1.308, de 24 de dezembro de 1999.

Art. 6º Constitui incumbência primordial do IDAF:

I – coibir o processamento clandestino de produtos de 

origem vegetal;

II – registrar os estabelecimentos agroindustriais;

III – inspecionar o fabrico, a manipulação, o 

beneficiamento, a armazenagem, o acondicionamento e a 

conservação de produtos de origem vegetal; e

IV – fiscalizar o transporte do produto final da unidade de 

processamento até o ponto de

comercialização.



Minuta de Lei e Decreto de Inspeção Vegetal - IDAF/AC

LEI Nº XXXX, DE X DE XXXXX DE 2018.

Dispõe sobre o controle de produtos de origem vegetal e dá 
outras providências.

Art. 1º O controle de produtos de origem vegetal, instituído nos

termos desta Lei, objetiva garantir a sua identidade e qualidade para a

proteção do consumidor e da saúde pública.

Art. 3º Operador de produto de origem vegetal será obrigado a
registrar ou cadastrar suas atividades, no IDAF/AC, conforme dispuser
o regulamento desta Lei.



Minuta de Lei e Decreto de Inspeção Vegetal - IDAF/AC

Parágrafo único. Entende-se como operador de produtos de origem 

vegetal, qualquer pessoa física ou jurídica que lide com produtos de 

origem vegetal.

Art. 5º Somente será destinado ao Acre, produto de origem vegetal 

que oferecer garantia de qualidade e de identidade, conforme 

critérios definidos no regulamento desta Lei.



Minuta de Lei e Decreto de Inspeção Vegetal - IDAF/AC

Art. 6º O regulamento desta Lei poderá estabelecer padrão de 

qualidade e de identidade para produto de origem vegetal, por 

categoria de operador de produto de origem vegetal.

Parágrafo único. Padrão de qualidade e de identidade, referido 

no caput deste artigo, será cumprido em prazo estabelecido para 

cada categoria de operador de produto de origem vegetal, sem 

prejuízo para as atividades do operador.



Procedimentos da atividade de inspeção e 
fiscalização de produtos de origem vegetal

1. Entende-se por Inspeção→ O acompanhamento das fases de

produção e manipulação do produto, sob os aspectos tecnológicos,

higiênico sanitários e de qualidade.

2. Entende-se por Fiscalização→ A ação direta do poder publico

para verificação do cumprimento da lei.

3. Entende-se por Padronização→ O ato de definir os padrões de

identidade e qualidade dos produtos.

4. Entende-se por Classificação→ O ato de identificar o

estabelecimento com base na atividade desenvolvida e o produto

com base no processo de produção.



Procedimentos da atividade de inspeção e 
fiscalização de produtos de origem vegetal

São consideradas matérias-primas passíveis de beneficiamento e 

elaboração de produtos artesanais comestíveis de origem vegetal:

1. mandioca e outros tubérculos comestíveis;

2. frutas;

3. hortaliças e legumes;

4. cereais;

5. outros produtos de origem vegetal comestíveis com padrão de

qualidade e identidade estabelecidos e passíveis de

regulamentação

➢ Os produtores rurais, agroindustriais, distribuidores,

cooperativas e associações agroindustriais, atacadistas e

varejistas, empresários e quaisquer outros operadores do

agronegócio, ao longo da cadeia de produção, são responsáveis

pela garantia de que a sanidade e a qualidade de produtos

vegetais in natura, semi ou

minimamente processados, processados e industrializados, s

eus subprodutos, estão em conformidade com as legislações.



Procedimentos da atividade de inspeção e 
fiscalização de produtos de origem vegetal

➢ Estão sujeitas à inspeção e fiscalização → as pessoas

físicas e jurídicas, de direito público ou privado;

➢ Ficará estabelecido, em todo o território acreano, a

obrigatoriedade do cadastro, da padronização, da

classificação, da inspeção e da fiscalização da

produção e do comércio de produtos vegetais in

natura, semi ou minimamente processados,

processados e industrializados e seus subprodutos.



Procedimentos da atividade de inspeção e 
fiscalização de produtos de origem vegetal

A inspeção incidirá sobre:

I - equipamentos e instalações, sob os aspectos higiênico-

sanitários e técnicos;

II - embalagens, matérias-primas e demais substâncias, sob 

os aspectos higiênico-sanitários e qualitativos.

A fiscalização incidirá sobre:

I - estabelecimentos que se dediquem ao processamento, 

beneficiamento, industrialização e/ou comercialização dos 

objetos desta Seção;

II - transporte, comércio, armazenagem, depósito, 

cooperativa e casa atacadista; 

III - quaisquer outros locais previstos em Lei e no respectivo 

regulamento.



Padrões Básicos dos estabelecimento, das instalações e

dos equipamentos

▪ localizar-se longe de fontes de mau cheiro e de

contaminações;

▪ ser construído em alvenaria ou outro material aprovado

pelo IDAF com área compatível com o volume máximo da

produção (INs);

▪ equipamentos e utensílios, como vapor, água quente e

soluções cloradas;

▪ dispor permanentemente de água potável para atender à

demanda do estabelecimento, cuja fonte de canalização e

reservatório deverão ser protegidos, para evitar

contaminação;



Padrões Básicos dos estabelecimento, das instalações e

dos equipamentos

▪ dispor de depósito, em material adequado, para os

insumos a serem utilizados na elaboração dos produtos;

▪ dispor, quando necessário, de sistema de frio → freezer,

geladeira industrial ou câmara fria;

▪ dispor de equipamentos compostos de materiais

resistentes, impermeáveis, que permitam uma perfeita

limpeza e higienização (plástico, aço inoxidável, alumínio

ou outros);

▪ evitar utilização de madeira→ sendo vedada a utilização

de objetos tais como: latas de óleo, cuias, cabaças etc.;



Padrões Básicos de Higiene das Instalações, Equipamentos

e Utensílios

▪ Os pisos e paredes, bem como os equipamentos e

utensílios devem ser lavados e adequadamente

higienizados;

▪ O estabelecimento deve ser mantido limpo, livre de

moscas, mosquitos, ratos, camundongos ou quaisquer

outros animais, agindo-se cautelosamente quanto ao

emprego de venenos;

▪ É proibido residir, locar, dormir, fazer refeições, fumar,

depositar produtos ou objetos de qualquer natureza nas

instalações de processamento;

▪ As câmaras frias, freezers e refrigeradores devem atender

às mais rigorosas condições de higiene e funcionamento,

sendo seu uso exclusivo aos produtos aos quais se

destinam.



Padrões Básicos de Higiene Pessoal e Uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (Epis)

É obrigatório o uso de uniformes, assim como a boa higiene dos funcionários e

proprietários, sob pena de interdição do estabelecimento. Os manipuladores devem:

➢ ter asseio pessoal, manter as unhas curtas, sem esmalte ou base, não usar

maquiagem e adornos, tais como anéis, brincos, dentre outros.

➢ usar cabelos presos e protegidos por touca, boné, rede ou outro acessório

apropriado para esse fim.

➢ utilizar vestimenta apropriada, conservada e limpa.

➢ lavar cuidadosamente as mãos antes e após manipular alimentos, após qualquer

interrupção da atividade, após tocar materiais contaminados, após usar o

sanitário e sempre que se fizer necessário.

➢ não fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir,

comer ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento e ou a bebida

durante o preparo.



Padrões Básicos do Controle das Matérias Primas,

Ingredientes e Embalagens

▪ O transporte dos insumos deve ser realizado em condições 

adequadas de higiene e conservação.

▪ A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das 

embalagens deve ser realizada em área protegida e limpa→

Devem ser adotadas medidas para evitar que esses insumos 

contaminem o alimento preparado.

▪ As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem 

ser submetidos à inspeção e aprovados na recepção. 

▪ Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das 

embalagens reprovados ou com prazos de validade vencidos 

devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor.

▪ As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem 

ser armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras.







Padrões Básicos do Controle do Transito

▪ A fiscalização do trânsito dos vegetais será feita através de

barreiras fixas e móveis, onde os transportadores de

vegetais, produtos vegetais e subprodutos deverão parar

apresentar obrigatoriamente os documentos exigidos nas

Legislações Estaduais vigentes.

▪ O transportador que for interceptado nas barreiras fixas ou

móveis, sem a posse dos documentos exigidos, estará sujeito

às penalidades e sanções estabelecidas em Lei.



Padrões Básicos do Controle do Transito

Na execução das atividades de prevenção, controle  exigir-se-á, para o 

trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, os seguintes 

documentos fitossanitários:

I - GTV emitido pelo IDAF/AC;

II- cadastro ou registro do produto no IDAF/AC

III - outros documentos estabelecidos em atos normativos. 

➢ A Nota Fiscal ou a Nota Fiscal de Produtor indica a origem e o destino do 

vegetal em trânsito.



DOCUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

▪ o termo de inspeção/fiscalização;

• o temo de interdição;

• o termo de desinterdição;

• o termo de apreensão;

• o auto de infração;

• o termo de colheita de amostras;

• o termo de inutilização;

• o termo de liberação;

• o termo de doação;

➢Os modelos dos documentos previstos, bem 

como as suas respectivas finalidades serão 

definidos pelo IDAF/AC.



PROIBIÇÕES E INFRAÇÕES

É proibida e constitui infração a prática isolada ou cumulativa do disposto 

abaixo:

I - produzir, preparar, beneficiar, envasilhar, acondicionar, rotular, 

transportar,  ter em depósito e comercializar bebida e demais produtos 

vegetais que estejam em desacordo com os parâmetros estabelecidos nos 

padrões de identidade e qualidade nele estabelecidos e em atos 

específicos;

II - produzir ou fabricar, acondicionar, padronizar, envasilhar ou engarrafar,  

bebida e demais produtos vegetais, em qualquer parte do território acreano, 

sem o prévio cadastro/registro do estabelecimento no IDAF/AC;

III - adulterar ou falsificar a bebida e demais produtos vegetais.

IV - alterar a composição do produto registrado sem comunicar previamente 

ao IDAF/AC;

VI - deixar de atender a notificação ou a intimação no prazo estipulado;

VII - impedir por qualquer meio a ação fiscalizadora;

VIII - agir como depositário infiel de mercadoria apreendida pelo órgão 

fiscalizador;

IX - utilizar ingrediente não permitido para elaboração ou fabricação de 

alimentos ou bebidas.



O que temos hoje?





















O QUE QUEREMOS?















Obrigada

pela atenção!

Ligiane Amorim Pereira 

Engenheira Agrônoma – IDAF/AC 

Gerente de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal 

E-mail: ligiane.lopes@ac.gov.br

Fone: (68) 32210724


