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GRUPO DE TRABALHO DE PADRONIZAÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS: SINDIRAÇÕES EM
BRASÍLIA/DF
Durante toda a semana passada, o assessor técnico do SINDIRAÇÕES, Bruno Caputi,

representou a entidade no Grupo de Trabalho de Padronização de Ingredientes de Origem
Animal coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na
figura do Dr. Bruno Paule. Durante os trabalhos na sede do MAPA foram discutidos os padrões
de identidade e qualidade dos mais variados ingredientes de origem animal, dando
continuidade ao trabalho iniciado no ano passado que também contemplou os ingredientes de
origem vegetal e mineral.

Nesta etapa, foram debatidos diversos padrões para as farinhas de origem animal, oriundas de
diferentes espécies, utilizadas na alimentação de monogástricos, assim como padrões para
óleos originário dos subprodutos de abatedouros e frigoríficos, além de padrões para produto
lácteos também utilizados na alimentação animal.

Além do SINDIRAÇÕES, participaram o MAPA com representantes do Departamento de
Fiscalização de Insumos Pecuários (DFIP), Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (DIPOA) e Laboratório Nacional Agropecuário (LANAGRO); outras entidades – ABIQ,
ABRA, ANFALPET, SINCOBESP; e especialistas do setor.

ASSUNTOS REGULATÓRIOS
No último dia 28 de abril o SINDIRAÇÕES, representado pelo seu assessor técnico, também se
reuniu com a Coordenação de Produtos de Alimentação Animal (CPAA) do DFIP / MAPA, para
discutir tecnicamente os pontos mais críticos e que geram mais dúvidas na regulamentação do
setor. O CPAA / DFIP foi representado pela sua coordenadora, Dra. Fernanda Tucci, assim
como, pela Dra. Janaina Garçone e pelo Dr. Wilkson Rezende.
Foram debatidos temas regulatórios variados, como uma nova lista de produtos a serem
isentos de registro, andamento do novo programa de registro, a viabilidade da fiscalização
através de documentação eletrônica, simplificação de importação de amostras, dúvidas
operacionais sobre a isenção de registro entre outros temas. Ambas as entidades receberam
tarefas com o objetivo de avançar na busca da desburocratização e de uma regulamentação
cada vez mais atual.
http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1092&Itemid=1

