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✓ Lei nº 9.972/2000: Lei da Classificação

✓ Decreto nº 6.268/2007: Regulamentação da Lei 9.972/00,
estabelece procedimentos, responsabilidades;

✓ Lei nº 7.802/89 (Lei dos Agrotóxicos)

✓ Decreto nº 4.047/02 (Regulamenta a Lei dos Agrotóxicos)

➔ Normas Complementares: Padrões Oficiais de Classificação
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IMPORTÂNCIA DA RASTREABILIDADE

✓ 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
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OBJETIVOS DA ATUAÇÃO REGULATÓRIA

✓Co-responsabilizar os entes da cadeia produtiva de frutas
e hortaliças frescas com a qualidade e segurança dos
alimentos comercializados;

✓Promover a rastreabilidade de produtos vegetais, assim
como, dos processos produtivos e de comercialização;

✓Controle e racionalização do uso de agrotóxicos no setor
primário;

✓Prevenção ou minimização dos riscos da ocorrência de
perigos (físicos, químicos e microbiológicos) aos
consumidores.
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PRODUTOS A SEREM FISCALIZADOS
ANEXO III – Prazo para implementação da Rastreabilidade em diferentes 
cadeias produtivas. 

Grupos 180 dias 360 dias 720 dias

Frutas Citrus, Maçã e 
Uva

Melão, Morango, Coco,
Goiaba, Caqui, Mamão,
Banana e Manga

Abacate, Abacaxi, Anonáceas, , Cacau, Cupuaçu, Kiwi,
Maracuja, Melancia Romã, Acaí, Acerola, Amora,
Ameixa, Caju, Carambola, Figo, Framboesa, Marmelo,
Nectarina, Nêspera, Pêssego, Pitanga, Pera e Mirtilo.

Raizes, 
Tubérculos e 
Bulbos

Batata Cenoura, Batata doce,
Beterraba, Cebola, Alho

Cara, Gengibre, Inhame, Mandioca, Mandioquinha-
salsa, Nabo, Rabanete, Batata yacon.

Hortaliças

folhosas e 
Ervas 
aromáticas 
frescas

Alface e Repolho Couve, Agrião, Almeirão,
Brócolis, Chicória, Couve-flor.

Couve chinesa, Couve de Bruxelas, Espinfre, Rúcula, 
Alho Porro, Cebolinha, Coentro, Manjericão, Salsa, 
Erva-doce, Alecrim, Estragão, Manjerona, Salvia, 
Hortelã, Orégano, Mostarda, Acelga, Aipo, Aspargo. 

Hortaliças 
não folhosas.

Tomate e Pepino Pimentão, Abóbora, e 
bobrinha

Beringela, Chuchu, Jiló, Maxixe, Pimenta, Quiabo.
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ONDE OS PRODUTOS SERÃO FISCALIZADOS:

✓Varejistas;

✓ Centro de distribuição;

✓Atacadistas;

✓ Importadores;

✓ Estabelecimentos beneficiadores ou manipuladores

✓Packing house;

✓Armazenadores e

✓Consolidadores
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QUANDO OS PRODUTOS SERÃO FISCALIZADOS

Prioritariamente nas seguintes situações:

✓Durante a execução das ações do PNCRC/Vegetal 2018;

✓Por ocasião das ações de fiscalização executadas para
fins de investigação das não conformidades identificadas
no PNCRC/Vegetal 2018 e de anos anteriores;

✓Por ocasião das ações de fiscalização executadas para
fins de invetigação das não conformidades relacionadas
à presença de resíduos de agrotóxicos recebidas através
de notificações internacionais;

✓Na execução das ações de fiscalização programadas no
Plano Operativo Anual da Inspeção Vegetal – POA 2018.
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INFORMAÇÕES QUE SERÃO FISCALIZADAS

Verificação do registro das informações obrigatórias MÍNIMAS, referente ao 

ENTE anterior na cadeia produtiva, previstas no 

ANEXO I - Informações obrigatórias do ente anterior na cadeia produtiva a 
serem registradas e arquivadas, quais sejam:

1 – Informações do Produto Vegetal

1.1- Nome do produto vegetal 1.2- Variedade ou cultivar

1.3- Quantidade do produto recebido 1.4- Identificação do lote

1.5- Data do recebimento do P.V

2 – Informações do Fornecedor

2.1- Nome ou Razão Social 2.2 – CPF, I.E ou CNPJ ou CGC/MAPA

2.3- Endereço completo, ou quando localizado em zona rural, coordenada geográfica ou CCIR
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INFORMAÇÕES QUE SERÃO FISCALIZADAS

Verificação do registro das informações obrigatórias MÍNIMAS, referente ao 

ENTE posterior na cadeia produtiva, previstas no 

ANEXO II - Informações obrigatórias do ente anterior na cadeia produtiva a 
serem registradas e arquivadas, quais sejam:

1 – Informações do Produto Vegetal

1.1- Nome do produto vegetal 1.2- Variedade ou cultivar

1.3- Quantidade do produto recebido 1.4- Identificação do lote

1.5- Data do recebimento do P.V

2 – Informações do Comprador

2.1- Nome ou Razão Social 2.2 – CPF, I.E ou CNPJ ou CGC/MAPA

2.3- Endereço completo, ou quando localizado em zona rural, coordenada geográfica ou CCIR
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PROCEDIMENTOS ADICIONAIS

✓ Verificar se o estabelecimento adota algum sistema
público (legislação municipal ou estadual) ou privado de
rastreabilidade. Em caso positivo, analisar se o sistema
adotado atende aos procedimentos para aplicação da
rastreabilidade definidos pela INC Anvisa/Mapa nº
2/2018;

✓ Verificar a adoção de mecanismos de guarda ou
arquivamento dos registros das informações mínimas
obrigatórias pelo prazo de 18 (dezoito) meses, contados
a partir da validade ou da expedição do produto.
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CONSIDERAÇÕES:

✓ Considerando a complexidade do tema abordado pela
INC Anvisa/Mapa nº 2/2018 e, de maneira adicional, a
diversidade operacional do mercado das frutas e
hortaliças, as ações de fiscalização estão recomendadas
a serem executadas até 31 de dezembro de 2018 em
caráter orientativo, de maneira a permitir a adequação
dos entes envolvidos e reduzir os impactos causados
pela implantação dos procedimentos obrigatórios de
rastreabilidade estabelecidos pelo regulamento.
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