
 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

 

ABACATE (Classificação sem características) 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva  

 

ABACAXI 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

ABÓBORA CABOTIÃ 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva  

 

ABÓBORA COMUM 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

ABÓBORA MORANGA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

 

ABOBRINHA (Classificação sem características) 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

ACELGA (Classificação sem características) 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

AÇÚCAR MASCAVO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

AGRIÃO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva  

 

AIPIM COM CASCA 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

AIPIM SEM CASCA CONGELADO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

ALFACE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva  

 

ALHO PORÓ 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

ALHO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva  

 

ALMEIRÃO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

AMEIXA 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente 

 

ARROZ BENEFICIADO 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente 

 

ARROZ INTEGRAL BENEFICIADO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

BACON 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

BANANA (prata) 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

BANANA(caturra) 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

BANHA SUÍNA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

BATATA DOCE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

BATATA INGLESA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

BATATA SALSA 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

BATATA YACON 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

BEBIDA LÁCTEA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

BERINJELA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

BETERRABA(Classificação sem características) 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

BOLACHA CASEIRA  

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

BRÓCOLIS(Classificação sem características) 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente 

 

CANJICA DE MILHO(Classificação sem 

características) 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

CAQUI 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

CARÁ 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

CARAMBOLA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

CARNE BOVINA  

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

CARNE BOVINA  

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

CARNE BOVINA MOIDA 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

CARNE BOVINA MOIDA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

Carne Frango Abatido /Resfriado 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

Carne Frango Caipira/Resfriado 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

CARNE SUINA  

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

CEBOLA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

CEBOLINHA VERDE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

CENOURA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

CHICÓRIA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva  

 

CHUCHU 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

CONSERVAS SORTIDAS 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

COUVE MANTEIGA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

COUVE-FLOR 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

CUCA  



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

DOCE DE FRUTAS PASTOSO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

DOCE DE LEITE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

ERVILHA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva   

 

ESPINAFRE 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

FARINHA DE FUBÁ 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente 

 

FARINHA DE MANDIOCA 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

FARINHA DE MILHO 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente  

 

FEIJÃO CARIOCA 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente  

 

FEIJÃO PRETO  

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente 

 

FEIJÃO VERMELHO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

GOIABA 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

GRÃO DE BICO 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

INHAME 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

IOGURTE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

KIWI(Classificação sem características) 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

LARANJA BAHIA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

LARANJA COMUM 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

LARANJA LIMA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

LEITE DE VACA - ACHOCOLATADO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

LEITE DE VACA PASTEURIZADO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

LEITE DE VACA UHT - LONGA VIDA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

LIMÃO GALEGO OU TAHITI 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura  (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

MAÇÃ(Classificação sem características) 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

MACARRÃO 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva   

 

MAMÃO FORMOSA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

MANTEIGA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

MARACUJÁ AZEDO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

MEL 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

MELADO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

MELANCIA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

MELÃO COLONIAL 

 

Alvará Sanitário, padrão oficial estabelecido pelo 

MAPA para classificação e rotulagem conforme 

legislação vigente 

 

MILHO PIPOCA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

MILHO VERDE EM ESPIGA 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

MORANGO CONGELADO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva     

 

NABO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

NATA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva    

 

NECTARINA 
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CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura  (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

OVOS DE CODORNA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

OVOS DE GALINHA 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

PALMITO 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

PAMONHA 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

PÃO CASEIRO 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

PÃO INTEGRAL 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

PEIXE TILÁPIA EM FILÉ 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

Peixe Tilápia eviscerada em posta 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

PEPINO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

PÊRA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva       

 

PÊSSEGO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

PIMENTÃO VERDE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

PINHÃO 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

 

O produto deve ter Registro no MAPA e 

rotulagem conforme legislação vigente 

 

POLPA DE FRUTA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

QUEIJO COLONIAL 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

QUEIJO MUZARELA 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

QUEIJO PRATO 

 

O produto deve ter Serviço de Inspeção da 

Secretaria de Agricultura (SIF, SISBI-POA, SIE 

ou SIM) e rotulagem conforme legislação vigente 

 

QUEIJO TIPO MINAS 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

RABANETE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva       

 

RADICHE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

REPOLHO ROXO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

REPOLHO 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

RÚCULA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

SALSA(Classificação sem características) 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva      

 

SALSÃO 

 

Alvará Sanitário e rotulagem conforme legislação 

vigente 

 

SCHIMIER(Classificação sem características) 

O produto deve ter Registro no MAPA e 

rotulagem conforme legislação 

 

SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO / INSPEÇÃO PRODUTO 

O produto deve ter Registro no MAPA e 

rotulagem conforme legislação 

 

 

SUCO UVA INTEGRAL 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

 

TAIÁ 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

 

TANGERINA PONKAN 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

TANGERINA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

TEMPERO VERDE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural, padrão oficial 

estabelecido pelo MAPA para classificação e 

exigência de rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva    

 

TOMATE 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

UVA 

 

Nota fiscal de Produtor Rural e exigência de 

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva 

 

VAGEM 

 

O produto deve ter Registro no MAPA e 

rotulagem conforme legislação 

 

VINAGRE 


