
feed&food   63   

classe e iniciativa privada estudam a re-
novação da Portaria 7/1988, para estabe-
lecer uma possível Instrução Normativa. 
“O objetivo desta padronização de ingre-
dientes é assegurar e garantir a inocuida-
de dos alimentos para os animais, coibir 
práticas enganosas, favorecer a transpa-
rência das informações para o consumi-
dor, controlar os ingredientes utilizados na 
alimentação animal e estimular a qualida-
de dos ingredientes”, cita o fiscal federal e 
coordenador do GT, Bruno Paule, ao escla-
recer que esta não é apenas uma realidade 
brasileira e, sim mundial. “Outros players 
como Estados Unidos, União Europeia, 
Canadá e Suíça já estabeleceram normas 
de padrões de ingredientes”. 

Para o vice-presidente executivo do 
Sindirações, Ariovaldo Zani, a importân-
cia deste tema é fundamental para que se 
crie referência de produtos. “Limites de 
referências considerando até mesmo os as-
pectos técnicos é totalmente notável, por-
que não são todas as empresas que detêm 
tanto conhecimento. Agora é lógico que 
essa padronização não pode ser rígida, 
porque estamos falando de elementos na-
turais de origem vegetal, mineral e animal, 
que por conta deste mundo tridimensional 
existe média. Por isso não seria prudente 
ser restritivo para que não seja excluído o 
mérito que certos ingredientes oferecem 
sob o ponto de vista nutricional, social e 
ambiental”, pondera.

O escopo. A intenção do programa é 
estabelecer lista positiva de todos os in-
gredientes cuja finalidade é atender as 
necessidades alimentares dos animais de 
produção e de cada ingrediente da relação, 
visando critérios de identidade e qualidade 
das matérias-primas e a correta informa-
ção de rotulagem. De acordo com líder do 

grupo de trabalho, o pro-
jeto ainda está em fase 
de ajustes e logo estará 
em consulta pública. 

Paule ainda destaca 
que serão necessárias 
definições para cada 
matéria-prima da lista 
positiva respeitando ca-
racterísticas físicas-quí-
micas e as informações 
obrigatórias de rotula-
gem, além dos parâme-
tros a serem garantidos 
e o tipo de garantia (em 
mínimo e/ou máximo), 
além de outros elemen-
tos. “Para criar os pa-

“Cumprir a fiscalização e garantir o abas-
tecimento, exigindo regras as vezes não 
muito bem interpretadas e ajudar no enten-
dimento é o papel do departamento perante 
ao setor, por isso esta iniciativa é excelente 
para debatermos e ouvirmos o mercado, 
para que possamos exercer nosso papel sem 
atrapalhar a produção”, reforça.

Bruno Paule é o fiscal 
agropecuário que lidera o 
Grupo de Trabalho

Zanni alerta que esta 
padronização não pode ser 
rígida, pois os ingredientes 
são elementos naturais

Ricardo Rego 
Pamplona é 
o diretor do 
Departamento 
de Fiscalização 
de Insumos 
Pecuários da 
Secretaria 
de Defesa 
Agropecuária 
do MAPA

râmetros físico-químicos de identidade 
e qualidade dos ingredientes utilizamos 
fontes de informações tais como a Por-
taria 7/88, o Compêndio do Sindirações, 
banco de dados do Laboratório Nacional 
Agropecuário de Minas Gerais (Lana-
gro/MG) e das empresas participantes 
(Nestlé, Purina, Total Alimentos, Agro-
ceres Multimix, Nicoluzzi Rações, Vale 
Fertilizantes, Bunge Alimentos, Embra-
pas e FeedBase)”. (Veja abaixo caso de 
estudo do complexo farelo de soja).

Durante sua apresentação no workshop, 
Paule apontou também alguns resultados 
preliminares da padronização. Dos 270 in-
gredientes, 180 são ingredientes vegetais, 
50 animais, 30 minerais e dez são de ou-
tras categorias.

Para o diretor do Departamento de Fis-
calização de Insumos Pecuários da Secre-
taria de Defesa Agropecuária do MAPA 
(DFIP/SDA), Ricardo Rego Pamplona, par-
ticipar deste encontro com diversos fiscais 
demonstra a disponibilidade do MAPA em 
trabalhar em conjunto com o setor privado. 
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