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- Estrutura DFIP

- Base legal para análises de fiscalização e auto 
controle

- Definição do escopo de análises

- Programação, acompanhamento da execução, 

avaliação

- Dificuldades
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Estrutura da legislação



ALIMENTAÇÃO  ANIMAL

Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974

Dispões sobre a inspeção e a fiscalização 

obrigatórias dos produtos destinados à alimentação 

animal.

Responsável - MAPA.

Aspectos industrial, bromatológico e higiênico-

sanitário.



Decreto nº 6.296, de 11 de dezembro de 2007

Aprova o Regulamento da Lei nº 6.198, de 26 de 
dezembro de 1974 – inspeção e fiscalização 
obrigatórias dos produtos destinados à alimentação 
animal.

Atualizado pelo Decreto 7.045, de 22/12/2009

(Revoga Decreto 76.986/76)

ALIMENTAÇÃO  ANIMAL



Decreto nº 6.296/07

Estabelece as normas gerais sobre inspeção 

e fiscalização da produção, do comércio e do 

uso de produtos destinados à alimentação 

animal.

A inspeção e a fiscalização de que trata este 

regulamento são atribuições do MAPA.



Da Inspeção e Fiscalização

Art. 44. São atribuições do fiscal, no exercício da inspeção e 

da fiscalização de estabelecimentos e de produtos:

I - verificar os estabelecimentos abrangidos por este Regulamento 

ou outros locais de produção, armazenamento, transporte, venda ou 

uso de produtos destinados à alimentação animal, bem como aos 

documentos;

II - efetuar ou supervisionar a colheita de amostras;

III - verificar a procedência e as condições dos produtos

Decreto nº 6.296/07



Da Inspeção e Fiscalização

IV - proceder à interdição temporária de estabelecimento;

V - proceder à apreensão de produto, embalagem ou outros 

materiais;

VI - lavrar auto de infração;

VII - solicitar, por intimação, a adoção de providências corretivas 

ou apresentação de documentos;

VIII - instruir, analisar e emitir pareceres em processos 

administrativos de fiscalização e de registro; e

IX - emitir certificado de conformidade ou outros documentos 

equivalentes.

Decreto nº 6.296/07



Controle da Qualidade 

Art. 47. ... todo estabelecimento fabricante, fracionador, 

manipulador, importador e comerciante de produtos destinados à 

alimentação animal fica obrigado a realizar controle da qualidade 

dos mesmos.

§ 1o É facultado aos estabelecimentos a realização de seus 

controles da qualidade por meio de entidades ou laboratórios de 

terceiros, contratados para este fim, devendo ser mantido na 

unidade industrial os documentos comprobatórios deste controle.

§ 3º Quando confirmados casos de não-conformidade, o 

estabelecimento responsável pelo problema deverá garantir a 

retirada destes produtos do mercado, comunicando o fato ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Decreto nº 6.296/07



Da Analise Fiscal e Pericial

Art. 50. A colheita de amostra de produto destinado à alimentação 

animal será efetuada por FFA ou sob supervisão presencial deste 

em qualquer dos estabelecimentos mencionados no art. 6o, deste 

Regulamento, obedecendo à norma específica estabelecida em 

ato do MAPA.

Art. 51. A colheita de amostra de que trata o art. 50 será efetuada 

com a finalidade de verificar o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos neste Regulamento, mediante análise de 

fiscalização.

Decreto nº 6.296/07



Da Analise Fiscal e Pericial

Art. 53. O laboratório de controle oficial realizará a análise 

obedecendo à metodologia oficial ou à metodologia validada 

conforme normas reconhecidas internacionalmente e aceitas 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 1º O órgão de fiscalização informará ao interessado os 

resultados analíticos obtidos no laboratório sobre a conformidade 

do produto fiscalizado. 

§ 2º Será lavrado auto de infração quando o resultado analítico 

demonstrar não conformidade do produto.

§ 3º Mediante justificativa, dentro do prazo de quinze dias contados 

da data do recebimento da autuação, é facultado ao interessado, 

discordando do resultado, apresentar defesa ou requerer análise 

pericial de contraprova perante o órgão de fiscalização. 

Decreto nº 6.296/07



Das Obrigações e das Proibições 

Art. 59. Os estabelecimentos ficam obrigados a:

..............

VII - dispor de responsável técnico;

.............

IX - executar o controle da qualidade dos produtos 

destinados à alimentação animal, mantendo os resultados à 

disposição da fiscalização;

Decreto nº 6.296/07



Das Obrigações e das Proibições 

Art. 60. Os estabelecimentos ficam proibidos de:

I - adulterar, fraudar ou falsificar produtos destinados à alimentação 

animal;

.........

VI - fabricar, importar ou comercializar produtos com teores de seus 

componentes em desacordo com as garantias registradas ou 

declaradas ou, ainda, com agentes patogênicos, substâncias 

tóxicas ou outras substâncias prejudiciais à saúde animal, à 

saúde humana ou ao meio ambiente;

.......

XII - utilizar matérias-primas proibidas por legislação específica;

Decreto nº 6.296/07



Produto alterado, adulterado, fraudado 

Art. 61. Considera-se alterado, adulterado, fraudado ou impróprio para 

consumo, o produto destinado à alimentação animal:

I - que houver sido misturado ou acondicionado com substâncias 

que modifiquem ou reduzam o valor nutricional, ou a finalidade a 

que se destine;

II - cujo volume, peso ou unidade não corresponder à quantidade 

declarada;

III - em condições de pureza, qualidade e autenticidade que não 

satisfaçam as condições estabelecidas no respectivo registro ou 

neste Regulamento;

IV - que apresente agentes patogênicos ou substâncias tóxicas ou 

nocivas à saúde dos animais;

Decreto nº 6.296/07



Produto alterado, adulterado, fraudado 

V - que apresente embalagem ou rótulo com número do lote, data da 

fabricação ou do vencimento rasurados, ou com outros elementos que 

possam induzir a erros, enganos ou confusão quanto à procedência, 

origem, composição ou finalidade do produto;

VI - que empregue componente diferente dos declarados na 

composição do produto, sem prévia autorização do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

VII - com uso de produto ou matéria-prima proibida; ou

VIII - que apresente resultado analítico da garantia em desacordo 

com a legislação específica.

Decreto nº 6.296/07



Regimento Interno da Secretaria de Defesa 

Agropecuária

Art. 88 - À Divisão de Fiscalização de Produtos para 

Alimentação Animal compete: 

I - supervisionar, acompanhar e avaliar execução das 

atividades de fiscalização da produção, fabricação, 

exportação e comercialização de produtos destinados à 

alimentação animal; 

II - propor a programação e acompanhar a execução das 

análises de fiscalização de produtos destinados à alimentação 

animal, em articulação com as demais unidades administrativas 

da SDA/Mapa; 

.........

PORTARIA Nº 99, de 12/05/2016



planejar

executar

avaliar

Coordenação de Fiscalização Alimentos 
para Animal



• Definição do escopo analítico

1º Etapa

Planejamento

• Elaboração do programa anual de colheita

2º Etapa



• Definição do escopo analítico

1º Etapa

Planejamento

QUALIDADE E INOCUIDADE DOS PRODUTOS

- Análises de conformidade

- Levantamento dos perigos envolvidos

(saúde animal e saúde pública)

- Dados de literatura

- Avaliação dos resultados do PNCRC

- Avaliação de notificações internacionais

- Priorização dos perigos

- Validações das metodologias



Atual

- Conformidade – físico-químico 

- Microbiologia (pesquisa de Salmonella sp.)

- Microscopia

- Medicamentos de uso veterinário

- Ractopamina

- Contaminantes inorgânicos 

- Dioxinas e furanos

- OGM

Futuro

- Pesticidas

- Micotoxinas

Escopo analítico 



• Elaboração do programa anual de colheita

2º Etapa

Planejamento

QUALIDADE E INOCUIDADE DOS PRODUTOS

- Escopo analítico

- Capacidade operacional dos Lanagros

- Capacidade operacional da fiscalização

- Avaliação do histórico dos resultados 

analíticos dos anos anteriores 

- Avaliação das notificações de violações 

(PNCR e notificações internacionais) 



• Elaboração do programa anual de colheita

2º Etapa

Planejamento

MICROSCOPIA 

- Pesquisa de ingredientes de origem animal em 

produtos destinados à alimentação de ruminantes

- Programa de mitigação de risco EEB

- Plano Amostragem 

- Sorteio dos estabelecimentos



Programação anual da colheita de amostras

Ofício Circular encaminhado aos estados

- Programação mensal no número de amostras a ser 

colhida considerando:

Matriz; Tipo de análise e Laboratório de destino

- Orientações para cada tipo de análise

Distribuição para 2018:

1050 conformidade, 705 microscopia e 1019 contaminantes

- OC Programação\SEI_MAPA_-_1823674_-_Ofício-Circular_01-17.pdf

- OC Programação\Cronograma_de_colheita_de_amostras_2017.xls

- OC Programação\Cópia_de_Microscopia_-_Estados_2017.xls

OC Programação/SEI_MAPA_-_1823674_-_Ofício-Circular_01-17.pdf
OC Programação/Cronograma_de_colheita_de_amostras_2017.xls
OC Programação/Cópia_de_Microscopia_-_Estados_2017.xls


Acompanhamento mensal dos 

relatórios

- Planilha de Fiscalização

- Recebimento dos Certificados Oficiais de 

Análise dos LANAGROS

Controle Fiscalização\MG 2016.xls

Controle Fiscalização\Conformidade - 2016.xls

Controle Fiscalização\Contaminantes 2016.xlsx

Avaliação da execução

Controle Fiscalização/MG 2016.xls
Controle Fiscalização/Conformidade - 2016.xls
Controle Fiscalização/Contaminantes 2016.xlsx


Dificuldades

- Escopo analítico

- Regulamentação contaminantes 

- Sistema informatizado

- Capacidade operacional da fiscalização

- Resultado das análises 

- Auto controle (plano de amostragem)

- Comprometimento da indústria




