
 

 

Informativo: rastreabilidade  
 
Regulamento Canadense de Segurança dos Alimentos (RCSA) 
 

Rastreabilidade é a capacidade de retraçar a movimentação anterior e posterior de um 
alimento ou produto alimentar. 

Nos termos do RCSA, os requisitos de rastreabilidade se aplicam à maioria das 
empresas do setor alimentício que: 

 importam alimentos; 
 exportam alimentos; 
 distribuem ou enviam produtos alimentícios para além dos limites provinciais ou 

territoriais; 
 manufaturam, processam, tratam, preservam, classificam, armazenam, embalam 

ou rotulam alimentos destinados à exportação ou enviados para além dos limites 
provinciais ou territoriais; 

 cultivam e colhem frutas ou legumes frescos destinados à exportação ou 
enviados para além dos limites provinciais ou territoriais; 

 abatem animais dos quais são derivados produtos de carne, quando os mesmos 
são exportados ou enviados para além dos limites provinciais ou territoriais; 

 armazenam e manejam derivados de carne destinados ao consumo em suas 
condições de importação para inspeção pela Agência Canadense de Inspeção 
Alimentícia (ACIA);  

 vendem alimentos aos consumidores no varejo, o que precisaria ser rastreado 
na movimentação anterior até o consumidor, mas não posterior.  

Os requisitos de rastreabilidade não se aplicam a restaurantes e outras empresas 
similares. 

Use a nossa ferramenta interativa para rastreabilidade e descubra em cinco minutos 
quando e quais requisitos se aplicam a você. 

Como funciona? 

Os documentos de rastreabilidade devem: 

 identificar o alimento: nome comum do alimento, nome e endereço da pessoa 
que manufaturou, preparou, produziu, armazenou, embalou ou rotulou o 
alimento, além do código do lote1 ou outro identificador único2 para rastrear o 
alimento; 

                                                           
1
 Código do lote refere-se a um código que pode ser usado para identificar um lote que foi manufaturado, 

preparado, produzido, armazenado, classificado, embalado ou rotulado sob as mesmas condições. Pode ser 
numérico, alfabético ou alfanumérico. 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#listr
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#listr
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en


 

 

 rastrear o alimento um passo atrás até a pessoa que o forneceu, incluindo a 
data na qual o alimento foi fornecido a você; 

 rastrear o alimento um passo à frente até a pessoa para quem você o 
forneceu, incluindo a data do fornecimento; 

 se aplicável, identificar e rastrear os ingredientes que você usa para fazer o 
alimento, incluindo a data na qual foram fornecidos a você; 

 se aplicável, identificar e rastrear os animais que você abate. 

Registros claros e legíveis devem ser mantidos pelo período de dois anos, estar 
acessíveis no Canadá e ser disponibilizados à ACIA mediante solicitação. Quando 
forem realizados registros eletrônicos, os mesmos precisam ser disponibilizados em 
arquivo único e em formato que possa ser facilmente aberto e utilizado em software 
comercial padrão. 

Importância 

Embora muitas empresas canadenses tenham sistemas de rastreabilidade, outras não 
têm. Isto pode afetar a realização efetiva e em tempo hábil de investigações sobre a 
segurança dos alimentos e das ações de recolhimento de produtos alimentícios. 

As empresas que rastreiam a origem de cada alimento a elas fornecido (um passo 
atrás) e o seu próximo destino (um passo à frente) podem acessar informações de 
maneira oportuna e precisa quando necessário. Isso pode reduzir significativamente o 
tempo de que as empresas precisam para recolher alimentos inseguros do mercado. 
Além disso, protege melhor os canadenses e aumenta a confiança no sistema nacional 
de segurança alimentar. 

Saiba mais no site www.inspection.gc.ca/safefood. 

O material abaixo também pode ser do seu interesse: 

 Vídeo: Prepare-se para o Regulamento Canadense de Segurança dos Alimentos  
 Ferramenta interativa para rastreabilidade 
 Requisitos regulatórios: rastreabilidade 
 Compreendendo o Regulamento Canadense de Segurança dos Alimentos: 

manual para empresas do setor alimentício 
 Perguntas e respostas: rastreabilidade 
 Para começar: kit de ferramentas para empresas 

                                                                                                                                                                                           
2
 Identificador único refere-se a um código que pode ser usado para identificar uma quantidade definida de 

alimento. Pode incluir um código do lote, número do pedido ou número do conhecimento de embarque. 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a3
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

