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1. Objetivo 

Treinar o produtor rural para realizar a adesão ao AgriTrace. 

 

2. Aplicações/ Localidades 

Em qualquer treinamento sobre o AgriTrace realizado pelas Federações de Agricultura e Pecuária 

do Brasil. 

 

3. Matriz de Responsabilidades 

Nome Descrição Responsabilidades 

ICNA Provedora da solução Apoiar  

Federações Parceiras da solução Promover, divulgar e apoiar  

Sindicatos Parceiras da solução Promover, divulgar e apoiar  

 

4. Referências 

Não há. 

 

5. Glossário 

Produtor Rural – qualquer pessoa física ou jurídica, devidamente registrada no Órgão 

Estadual de Sanidade Agropecuária da respectiva Unidade Federativa, que detenha a 

posse de uma exploração pecuária em um estabelecimento rural. 

Usuário do AgriTrace – produtor rural que tenha realizado adesão ao AgriTrace  

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CPF – Cadastro de Pessoa Física 

 

6. Navegabilidade 

6.1 Ferramentas do Navegador na Internet 

É imprescindível que as ferramentas do navegador utilizado para acessar a internet não sejam 

utilizadas, pois a plataforma do AgriTrace possui todas as ferramentas necessárias para a 

execução de todo o processo de adesão. 
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6.2 Processo da Adesão 

Conforme apresentado na imagem abaixo, estes são os passos para a adesão ao Agritrace 

Vegetal.  
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6.3 Página Inicial 

Acesse www.agritrace.com.br será apresentada a seguinte página na web. 

 

Clique no ícone “AGRITRACE RASTREABILIDADE VEGETAL” e será remetido para a seguinte tela. 

 

Nesta tela são disponibilizados acessos a Quem Somos, Rastreabilidade, Dúvidas frequentes, 

nosso App e são apresentados os Módulos Específicos para cada um dos perfis que poderão utilizar o Agri 

Trace Vegetal, com explicações específicas para cada elo da cadeia. 

Clique no botão “Acessar o Sistema” e será remetido para a seguinte tela. 

 

 

http://www.agritrace.com.br/
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Nesta tela, você tem a possibilidade de aderir entrando na plataforma utilizando o botão “Produtor”, 

“Cooperativas”, “Sindicatos”, “Associações” ou “Rede Varejista/Atacadista”, ou caso já tenha feita a sua 

adesão, clicar no botão “ACESSAR” para utilizar o sistema. 

Nesta tela, também estão disponíveis os manuais para utilização do sistema. 
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6.4 Página de Cadastro do Produtor 

Clicando no botão “Produtor” será remetido para a seguinte tela. 

 

Preencha com as suas informações. 

As informações que possuem um * são de preenchimento obrigatório. 

Marque a opção “Declaro ter lido e aceito os termos constantes do Termo de Adesão” e logo após clique 

no botão “Cadastrar” onde será remetido para a seguinte tela. 
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Verifique no e-mail cadastrado uma mensagem encaminhada pelo sistema e siga suas orientações. Caso 

não tenha recebido o e-mail, verifique no seu e-mail na caixa de spam. Caso ainda não tenha recebido, 

entre em contato com o Administrador do sistema pelo e-mail: 

RASTREABILIDADEVEGETAL@CNA.ORG.BR. 

  

E-mail cadastrado  
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6.5 Página de Cadastro de Cooperativas, Sindicatos, Associações e Redes 

Varejistas/Atacadistas 

Caso Clique no botão “Cooperativas”, “Sindicatos”, “Associações” ou “Rede Varejista/Atacadista”, 

será remetido para a seguinte tela. 

 

Preencha com as suas informações. 

As informações que possuem um * são de preenchimento obrigatório. 

Marque a opção “Declaro ter lido e aceito os termos constantes do Termo de Adesão” e logo após clique 

no botão “Salvar” onde será remetido para a seguinte tela. 
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Verifique no e-mail cadastrado uma mensagem encaminhada pelo sistema e siga suas orientações. Caso 

não tenha recebido o e-mail, verifique no seu e-mail na caixa de spam. Caso ainda não tenha recebido, 

entre em contato com o Administrador do sistema pelo e-mail: 

RASTREABILIDADEVEGETAL@CNA.ORG.BR. 

  

E-mail cadastrado  
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6.6 Página de Confirmação de e-mail 

 

 

Este é um exemplo de e-mail que receberá. Siga as suas orientações conforme apresentado. 

 

Verifique no e-mail cadastrado uma mensagem encaminhada pelo sistema e siga suas orientações. Caso 

não tenha recebido o e-mail, verifique no seu e-mail na caixa de spam. Caso ainda não tenha recebido, 

entre em contato com o Administrador do sistema pelo e-mail: 

E-mail cadastrado  
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RASTREABILIDADEVEGETAL@CNA.ORG.BR 

 

 

Este é um exemplo de e-mail que receberá. Observe e guarde seu login e senha. 

Para retornar ao sistema, clique conforme indicado na tela abaixo. 

 

Será encaminhado para a seguinte tela. 

 

mailto:RASTREABILIDADEVEGETAL@CNA.ORG.BR
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Caso clique no botão “ACESSAR”, será remetido para a seguinte tela. 

 

 

Insira seu login e senha, clique em entrar e aproveite o nosso sistema. 


