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Contexto
ANVISA determinou uma série de medidas de mitigação de riscos para comercialização e uso
de todos os produtos à base do ingrediente ativo Paraquate nas RDC nº 177 e RDC nº 190.
Um novo sistema, denominado Acessoagro, será adotado para comunicação das vendas de
produtos à base de Paraquate a partir do dia 29 de janeiro de 2018. O sistema já é utilizado
para o ACEFATO.
O sistema Acessoagro foi adotado pela Força Tarefa Paraquate para facilitar e agilizar o
processo de disponibilização do vídeo de treinamento, do folheto explicativo e do Termo, bem
como o registro de todas as vendas efetuadas.

Neste E-book trazemos orientações de como usar o sistema, bem como a responsabilidade de
cada elo.
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Base Legal

RDC 10: 2008
Revisão da Ingestão Diária Aceitável, controle do limite máximo de impurezas presente nos
produtos técnicos e possíveis efeitos toxicológicos adversos.

RDC 177:2017
Restrição de culturas
Proibição de aplicação costal, manual, aérea e por trator de cabine aberta
Termo de Conhecimento de Risco e de Responsabilidade

RDC 190:2017
Altera os prazos
Altera o Termo de Conhecimento de Risco e de Responsabilidade
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As responsabilidade de cada agente na cadeia produtivas, esta descrita na Lei 7802 de 11 de julho de 1989. O não
respeito as suas obrigações e ou deveres caberá pena de 2 a 4 anos de prisão e multa .

Responsabilidades

ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações
constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não
der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação
pertinente;

ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida;

ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo
com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário ambientais

ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações
incorretas;
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Uso do Sistema
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Proprietário, ou RT, ou Gerente da Unidade, etc. Sua função é garantir que todas as vendas
sejam realizadas mediante as diretrizes da ANVISA, MAPA, Meio Ambiente e Fabricante

Quem deve ter cadastro no sistema

Dados da Empresa, tais como endereço e CNPJ devem estar atualizados no sistema, afim de
possibilitar o rastreamento da Pessoa Jurídica e Física.

Todos os responsáveis pela emissão da Receita Agronômica, precisam estar cadastrados e
aptos no sistema. Não recomendamos que essa atividade fique em um único profissional,
afim de evitar falsa interpretação pelo órgão regulador. Sua função é recomendar de acordo
com as instruções do fabricante, ANVISA e MAPA

Todos os produtores rurais que utilizam o I.A. Paraquate precisam estar cadastrados e aptos
no sistema. Sua função é seguir as orientações da prescrição como também as informações
do rótulo e bula do produto.
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Registro do Emissor da R.A.

Como Registrar um Emissor de Receita Agronômica:
1.
2.
3.
4.
5.

Acesse o site https://acessoagro.com.br/
Clique Sou Responsável Receita Agronômica.
Cadastre o dados solicitados
Selecione o I.A quer irá fazer o treinamento.
Ao assistir o treinamento e assinar os termos irá aparecer um relatório de conclusão por i.a.

Notas: Os treinamentos tem validade de 1 ano. Somente pode emitir receita agronômica o
profissional habilitado pelo CREA.
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Registro da Empresa

Como Registrar uma empresa
1.
2.
3.
4.
5.

Acesse o site https://acessoagro.com.br/
Clique em sou revenda
Selecione a opção não possuo cadastro
Tenha em mãos o CNPJ, Endereço e Telefone
Informe os dados do responsável pela empresa- necessário o CPF

Notas: O responsável pela empresa deve assistir o vídeo e assinar os termos.
Caso a empresa possua mais de uma filial, necessário o cadastramento de todas que
comercializam o i.a. Paraquate.
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1.
2.
3.
4.
5.

Registro de Produtos

Como Registrar um produto

Acesse o site https://acessoagro.com.br/
Clique em sou revenda
Realize o login
Acesse, no menu superior, o item Produtos
Selecione os produtos que possui no estoque .

Notas: Os fabricantes informam o sistema todas as vendas realizadas
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1.
2.
3.
4.
5.

Registro de Produtores

Como Registrar um produtor
Acesse o site https://acessoagro.com.br/
Clique em sou revenda
Realize o login
Acesse, no menu superior, o item Cliente
Realize o pré- cadastro de cliente.

Notas: Para essa etapa tenha em mãos o CPF, O RG e o órgão emissor.
Após realizado o pré cadastro o cliente receberá um e-mail solicitando o término do
preenchimento.
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Como fazer uma venda

Fazendo uma venda

1.
2.
3.
4.
5.

Acesse o site https://acessoagro.com.br/
Clique em sou revenda
Realize o login
Acesse, no menu superior, o item Vendas
Informe os dados do cliente e da quantidade de produto adquirido. Na Receita
agronômica, consta os dados do agrônomo.

Notas: Caso a empresa realize redistribuição, a venda também precisa ser informada.
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Denúncia
Caso verifique a comercialização irregular de Paraquate,
denuncie, através do portal da ANVISA.

http://portal.anvisa.gov.br/denuncias
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