Aplicativo DF Rural da Emater-DF
O aplicativo oferece uma caderneta de
campo digital, permitindo o registro de
informações do plantio, manejo, colheita e
comercialização,

além

de

acesso

Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Distrito Federal

às

notícias e agenda de eventos do sistema
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agricultura e, ainda, acesso ao Cartão do
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Agricultor faça a rastreabilidade
de seus produtos.
Escolha qual ferramenta irá
utilizar e procure um extensionista
da Emater-DF para orienta-lo!

Você sabe o que é
Rastreabilidade de
Vegetais in natura?

O que é rastreabilidade?

O que devo fazer?

É o acompanhamento do produto vegetal in
natura,

desde

a

sua

origem

até

o

consumidor final realizado por meio de

Quais ferramentas posso usar?

 Fazer os registros de plantio, tratos
culturais, colheita, seguir o receituário

Documento de registro do plantio, colheita,

agronômico, dentre outros;

cuidados

registros feitos na produção, colheita, pós Definir a identificação dos lotes de

colheita e comercialização.

forma

única,

caracteres

que

pode

ser

alfanuméricos.

por
Como

sugestão, pode-se utilizar as iniciais do
nome e sobrenome do produtor, iniciais
do produto e data de colheita;
 Identificar

com

etiquetas

impressas

código de barras ou qualquer outro
sistema de identificação;
 Manter a Caderneta de Campo ou

Legislação

aplicativo DF Rural atualizados;

A Instrução Normativa Conjunta N° 2 de
07/02/2018, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA e da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA,

obriga

a

aplicação

da

rastreabilidade ao longo de toda a cadeia
produtiva dos vegetais frescos (hortaliças e
frutas) destinados à alimentação humana.

Caderneta de Campo da Emater-DF

 Manter as informações da caderneta de
campo por 18 meses.

proteção

com

os

individual,

equipamentos
limpeza

de

de
caixa

d’água, tratos culturais e controle de pragas
e doenças, como mostra a figura abaixo:

