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Rastreabilidade 
Nova Legislação, Impactos e 

Oportunidades



A Fruticultura Brasileira

3º
produtor 
mundial

> 2,5 
milhões de 

hectares

> 5
milhões de 
empregos

Cítricos

Uva, manga, frutas 
tropicais

Cítricos

Manga, cítricos, 
Papaya, Banana

Maçã, Pêssego, Frutas 
Temperadas

Melão, Melancia, 
Mamão

Principais Polos  de Produção

$
33,3 Bi

Valor Bruto da 
Produção em 

2017



O QUE É RASTREABILIDADE

Capacidade de se conhecer o 
histórico, aplicação ou localização 
de um material, item, produto, 
serviço, processo ou atividade, 
dentro de limites previamente 
estabelecidos, por meio de 
identificação/codificação 
registrada através de gravação ou 
outro meio consistente.



Resumo da Rastreabilidade



Atualmente, com a alta competitividade no setor de HF e
grandes exigências quanto à qualidade e confiabilidade dos
produtos, a rastreabilidade se tornou uma tendência global

Por que rastrear?



 A produção de alimentos está passando por
grandes mudanças impulsionadas pelas exigências
dos consumidores. A preocupação com o alimento
seguro e a saúde deu origem à Instrução Normativa
Conjunta nº 02/2018, da Agência de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Novas exigências



 Permitir o monitoramento e maior controle de resíduos de 
agrotóxicos nos vegetais

 De acordo com o Ministério, as irregularidades com 
agrotóxicos e contaminantes em produtos vegetais mais 
comumente identificadas são:

 a presença de resíduos além do limite permitido; 

 o uso de produtos proibidos no país e a utilização de 
defensivos permitidos para uma determinada cultura em 
outra

Outros pontos 



O que muda com a 
legislação sobre 
rastreabilidade de 
frutas e hortaliças?



Art. 1º Ficam definidos os procedimentos para a aplicação da 
rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais 

frescos destinados à alimentação humana

Responsabilidade 
de cada ente da 
cadeia produtiva

Manter registro 
das informações 

obrigatórias

Manter Registro 
de Insumos 
utilizados

Vegetais frescos 
devem estar 
devidamente 
identificados





3 PRINCIPAIS DESTINOS RESPONDEM POR 

85%
DO TOTAL EXPORTADO EM 2018.

PARA QUEM EXPORTAMOS ?





Balança comercial brasileira de 
frutas

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/MDIC



Principais frutas exportadas

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/MDIC





Vamos falar de 

CONSUMO......



Tendências mundial 
para o setor de alimentos
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A percepção de SAUDABILIDADE
pelo consumidor de FLV’s no Brasil

O caso da 





São quatro as frutas 

principais e os índices de 

multiplicidade indicam que a 

inclusão de maior variedade 

de frutas dá-se na medida 

em que se sobe na escala de 

classificação sócio 

econômica

Base da amostra pesquisada: 1.420 famílias

Frutas que fazem parte da 
alimentação do brasileiro (%) 



Principal local de compra de FLV’s(%)



Oportunidade para os produtores

 Agregar valor à produção

 Diminuir as dúvidas sobre a produção nacional

 Aumento da qualidade dos HF

 Aumento do consumo de HF

 Melhoria dos processos de produção



OBRIGADO!!
abrafrutas.org

eduardo.costa@abrafrutas.org

www.abrafrutas.org


