
 

 

04 de julho de 2006 
 
Com a palavra 

Registro de aditivos 

A Instrução Normativa 13, de 30 de novembro de 2004, que estabelece os procedimentos de 

registro de aditivos, determinou o prazo final de 30 de novembro de 2005 para que os 

estabelecimentos detentores de registros de aditivos reapresentassem informações para 

renovação dos registros. Reiteramos que o não-cumprimento à IN 13/2004 implicará cancelamento 

automático dos processos dos produtos já registrados ou em registro. 

Para mais esclarecimentos, entre em contato com a CTQC, Coordenadoria Técnica, de Qualidade 

e Comunicação, do SINDIRAÇÕES. 

 

Na última hora 

Encontro com europeus 

Realizada recentemente na Bélgica, a 49ª edição da Reunião Pública da FEFAC, Federação 

Européia da Indústria de Alimentação Animal, contou com a participação de duas representantes 

do SINDIRAÇÕES: Flavia de Castro, responsável pela CTQC, e Rosemary Bichara, coordenadora 

da Comissão de BPF. As profissionais discorreram sobre as ações do SINDIRAÇÕES e da 

indústria brasileira na garantia de segurança alimentar e dos alimentos, e de sustentabilidade. 

Carlos Magno da Rocha, assessor da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA e pesquisador 

da EMBRAPA por muitos anos, também marcou presença no evento, e falou acerca da produção 

agrícola sustentável da soja no Brasil. Rocha pôde comprovar a tecnologia e grandiosidade do 

País, o único, além de nações européias, a apresentar-se no evento sobre a produção agrícola 

como fonte de alimentos e energia. 

Diversos temas importantes foram abordados na Reunião Pública, como a política de subsídios na 

Europa – fadada a acabar a favor de uma visão empresarial e empreendedora do agronegócio –, a 

produção de biodiesel a partir de oleaginosas e palma, e seu impacto para a sustentabilidade 

mundial, entre outros. O conteúdo das palestras ministradas na Reunião Pública está disponível no 

seguinte endereço: http://www.fefac.org/events.aspx?EntryID=1123. 

 

Missão coreana 

Atendendo ao pedido de Eduardo Marques, diretor do departamento de promoção internacional do 

agronegócio do MAPA, o SINDIRAÇÕES recebeu, recentemente, a Delegação Coreana. Com o 



 

 

objetivo de prospectar oportunidades de investimento no agronegócio brasileiro, os coreanos 

fizeram diversas perguntas a respeito do setor de alimentação animal no País: organização 

(associativismo), estrutura, legislação, relação com o governo e fontes de macro e micro 

ingredientes, entre outros itens. 

 

A caminho do México 

A fim de motivar a formação de uma unidade de diálogo e integração na América Latina, Mario 

Sérgio Cutait, presidente do SINDIRAÇÕES, com o apoio da CTQC, tem encontro marcado com 

Moises Vargas, representante da FAO na América Latina e Caribe, com o ex-ministro brasileiro 

José Graziano, além de membros de outras organizações mexicanas. Serão discutidos temas 

como harmonização e implementação global das BPFs; sustentabilidade; biotecnologia; impacto 

dos impostos e da logística no setor; qualificação de fornecedores e definição de especificações 

para ingredientes e contaminantes; e registro de produtos e sua rotulagem, entre outros assuntos 

pertinentes à indústria de alimentação animal. 

 

Em destaque 

Biodiesel e a sustentabilidade 

Esse assunto vem chamando a atenção da comunidade mundial, desde empresários a agricultores 

familiares e consumidores. Por meio da produção de biodiesel, a geração de subprodutos de 

oleaginosas será elevada; assim, haverá maior quantidade e variedade – especialmente em 

mercados locais – de farelos já utilizados, como o de soja. “Devemos pensar também no uso da 

glicerina, outro subproduto importante para o setor de alimentação animal”, afirma Raffaello 

Garofalo, secretário do Comitê Europeu de Biodiesel, o European Biodiesel Board. 

Já que a sustentabilidade tem sido bastante discutida, as produções agrícola e industrial voltadas 

ao biodiesel devem crescer ao redor dessa bandeira, com a adoção de técnicas sustentáveis de 

produção, a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, e com a oportunidade de 

inclusão dos pequenos agricultores no sistema. Segundo Flavia Castro, aqui cabe uma reflexão: a 

FAO prevê que a população mundial deverá atingir quase 10 bilhões de habitantes em 2050, e a 

produção agrícola terá de acompanhar a demanda por alimentos e energia. Além disso, a poluição 

ambiental e o uso do solo e da água são grandes desafios em torno dessa produção intensiva. 

 

Compêndio: referência única para o setor 



 

 

Produzido pelo SINDIRAÇÕES em parceria com o MAPA, entidades de classe do setor e institutos 

de ensino e pesquisa, o Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal contém informações 

fundamentais à indústria: guia de legislação atualizado, guia de matérias-primas para o 

processamento de alimentos com níveis nutricionais e parâmetros de contaminantes, guia de 

aditivos com a nova denominação do Codex Alimentarius e guia de métodos analíticos revisado e 

ampliado quanto a desvios analíticos, vitaminas, métodos microbiológicos e microscopia. Com 300 

páginas e em formato fichário – o que permite rápida e prática substituição de páginas revistas ou 

acréscimo de folhas com novo conteúdo, o Compêndio tem a coordenação da CTQC e conta com 

o trabalho de diversos técnicos envolvidos nas comissões de métodos analíticos, de aditivos e de 

tecnologia, de profissionais do Conselho Técnico Consultivo e do MAPA, além de associados. 

A primeira edição foi publicada em 1998 e, desde então, o SINDIRAÇÕES já fez dezenas de 

doações a bibliotecas públicas, escolas técnicas, universidades e centros de pesquisa. Um de seus 

guias, o de métodos analíticos, é fruto do trabalho de mais de 20 anos de sua Comissão. 

O Compêndio Brasileiro da Alimentação Animal é comercializado por R$200,00 para empresas 

associadas ao SINDIRAÇÕES, e por R$300,00 para não-associados (além da tarifa de entrega via 

Sedex). Para mais informações, contatar o CTQC pelo telefone (11) 3541-1212 ou pelo e-mail 

tania@sindiracoes.org.br. 

 

Institucional 

Normativa de BPF 

O SINDIRAÇÕES está avaliando a proposta do MAPA para a Normativa de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), que substituirá a IN 01, de 13 de fevereiro de 2003. A intenção é ressaltar que 

os segmentos e as atividades da indústria de alimentação animal apresentam requisitos 

específicos de acordo com processos, matérias-primas e espécies a que se destinam os produtos 

e, por essa razão, as inspeções do MAPA devem levá-los em conta. 

Sugestões devem ser encaminhadas ao CTQC até o dia 7 de julho para a finalização do 

documento. 

 

Acontece 

Curso de BPF 

Curso de Implementação de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos de Produtos para 

Alimentação Animal e Formação de Auditores Internos. 



 

 

Quando: de 26 a 29 de setembro 

Onde: São Paulo, SP (local a ser definido) 

Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 

 

Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos 

Realização: CBNA, Colégio Brasileiro de Nutrição Animal. Co-promoção: ASBRAM, Associação 

Brasileira da Indústria de Suplementos Minerais. O SINDIRAÇÕES apóia o evento e seu 

presidente, Mario Sérgio Cutait, ministrará palestra sobre o programa de qualidade e segurança de 

alimentos para bovinos e seus insumos. 

Quando: 21 e 22 de setembro 

Onde: Auditório Augusto França da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura – Rua 

250, s/nº, bairro Nova Vila, Goiânia, GO 

Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 

  

Simpósio de Aqüicultura 

Promovido pelo Comitê de Organismos Aquáticos do SINDIRAÇÕES, o Simpósio é voltado aos 

interessados pelo mercado de aqüicultura e, em especial, pela  qualidade nutricional e segurança 

dos alimentos. O objetivo é mostrar a realidade da cadeia produtiva e as formas de integração 

entre os setores produtivos e o consumidor. O destaque do evento será a realização de um 

concurso gastronômico, com pratos feitos a partir de peixes e camarões produzidos em cativeiro. 

Quando: outubro 

Onde: São Paulo (local a ser definido) 

Mais informações: (11) 3541-1212 ou ricardo@sindiracoes.org.br 

 


