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O 
Colégio Brasileiro de Nutrição Ani-
mal (CBNA, Campinas/SP) com o 
apoio do Sindicato Nacional da Indús-
tria de Alimentação Animal (Sindira-

ções, São Paulo/SP) realizou o “II Worshop 
sobre Assuntos Regulatórios: Evoluções 
e Comércio Exterior” nos dias 14 e 15, 
no auditório do Instituto Agronômica de 
Campinas (IAC, Campinas/SP). Durante os 
dois dias de discussões temas como a res-
ponsabilidade do MAPA junto à indústria 
de alimentação animal, a implementação 
e fiscalização da IN 65, as atualizações 
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regulatórias sobre rotulagem e isenção de 
registro, além de painéis específicos sobre 
comércio exterior foram debatidos, mas o 
ponto alto das discussões foi renovação da 
Portaria 7/1988 - que trata do estabeleci-
mento de padrões mínimos para diversas 
matérias-primas empregadas na alimen-
tação animal em decorrência de supostas 
ações impróprias.

Quem enfatiza a problemática é o pre-
sidente CBNA, Godofredo Miltenburg. 
Para ele o evento foi oportuno para tra-
tar deste assunto, pois estavam reunidos 
vários fiscais agropecuários, membros fa-
bricantes de ingredientes e compradores 
de matérias-primas. Segundo Miltenburg, 
é totalmente relevante conversar sobre 
este assunto devido aos supostos casos 
vivenciados pelo setor. Como exemplo ele 
salienta o caso do farelo de arroz incorpo-
rado ao arroz moído finamente.

Para solucionar este entrave foi que nos 
últimos dois anos um Grupo de Trabalho 
(GT), encabeçado pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 
Brasília/DF) envolvendo Fiscais Federais 
do Departamento de Fiscalização de Insu-
mos Pecuários (DFIP), Departamento de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(DIPOA) vinculado à Secretaria de Defesa 
Agropecuária (DAS/MAPA), entidades de 

Setor privado, entidades de classes e governo juntos nas discussões
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Padronização de ingredientes
Além da recente Instrução 
Normativa 51/2011 outra IN pode
surgir este ano, trata-se de
padrões de identidade e qualidade 
dos mais variados ingredientes 
para alimentação animal

O presidente 
do CBNA, 
Miltenburg 
satisfeito 
com o nível 
de discussão 
durante os 
dois dias de 
evento


