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ALINHAMENTO CSPET 

ETAPA 4

SUBMISSÃO DO DOCUMENTO



Sugestão

Melhorar a redação

Justificativa

As definições dos termos coproduto, resíduo sólido e subprodutos deveriam
estar mais claras. Houve dificuldade no setor em diferenciar/enquadrar os tipos
de produtos que há na indústria com estas definições. Com isso, solicitamos uma
redação mais clara dos referidos termos.

ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Art. 3º. V - Subproduto: produto ou substância que resultam de um processo

produtivo cujo principal objetivo não seja a sua produção, podendo ser

utilizados diretamente na alimentação animal, sem qualquer outro

processamento que não seja o da prática industrial normal.

Sugestão

Melhorar a redação

DEFINIÇÕES 



Sugestão

O estabelecimento gerador de resíduos sólidos da indústria de alimentação animal 

fica restrito aos estabelecimentos registrados no MAPA. 

Justificativa

Entendemos que o MAPA tenha uma preocupação com coprodutos oriundos de
rações de animais de produção pela presença de anticoccidianos e
antimicrobianos. Contudo destaca-se a importância de redigir um artigo que
enfatize que fica vedada a utilização de resíduos sólidos contendo produtos
veterinários ou aditivos antimicrobianos, anticoccidianos e beta-agonistas, com
isso, os demais produtos são seguros quando não possuírem tais substâncias,
não sendo necessário restringir a apenas pet food.

ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Art. 5º O estabelecimento gerador de resíduos sólidos da indústria de

alimentação animal fica restrito aos estabelecimentos registrados no MAPA

como fabricantes de alimentos para animais de companhia.

Sugestão

O estabelecimento gerador de resíduos sólidos da indústria de alimentação animal fica 

restrito aos estabelecimentos registrados no MAPA. 

DOS ESTABELECIMENTOS 

INCLUSÃO DE PARÁGRAFO

Sugestão

Fica vedada a utilização de resíduos sólidos contendo produtos veterinários ou aditivos

antimicrobianos, anticoccidianos e beta-agonistas.

Art. 5º. 2º. Somente será permitido o uso dos resíduos sólidos oriundos da

fabricação de alimentos para animais de companhia.

Sugestão

Exclusão do parágrafo 2º



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Art. 5º 4º. o coproduto da alimentação animal somente pode ser

comercializado diretamente aos produtores rurais.

Sugestão

Exclusão do parágrafo 4º

CRIAÇÃO DE NOVO ARTIGO

Sugestão

O estabelecimento de alimentação animal que queira receber resíduos sólidos para

uso próprio dos coprodutos em sua linha de produção ou revenda, precisa

acrescentar a categoria de Fabricante ou Importador de Coprodutos no Registro de

Estabelecimento.



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Sugestão

Dispor de local para armazenamento dos resíduos sólidos, limpo e separado da área de

produção e da área suja, sem possibilidade de contato com outros materiais que possam

comprometer a sua inocuidade.

Art. 6º. II. Dispor de local para armazenamento dos resíduos sólidos, limpo,

arejado e separado da área de produção e da área suja, sem possibilidade de

contato com outros materiais que possam comprometer a sua inocuidade.

Art. 6º. V. Celebrar contrato com o fabricante de coproduto para a

comercialização dos resíduos sólidos, onde conste declaração de que atende

ao presente Regulamento.

ESTABELECIMENTOS GERADOR DE RESÍDUO SÓLIDO DA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTAÇÃO HUMANA

Sugestão

Exclusão do inciso V



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

ESTABELECIMENTOS GERADOR DE RESÍDUO SÓLIDO DA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Art. 11º. O estabelecimento fabricante de coproduto deve:

Sugestão

O estabelecimento fabricante de coproduto deve atender as normas deste regulamento e as

complementares:

Art. 11º. VII - Manter à disposição da fiscalização a lista atualizada dos

fornecedores de resíduos sólidos e os respectivos contratos firmados

Sugestão

Manter à disposição da fiscalização a lista atualizada dos fornecedores de resíduos sólidos



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

• Exclusão:
• I – Dispor de instalações e equipamentos em condições de uso e funcionamento que

atendam aos requisitos de boas práticas de fabricação e suas finalidades conforme
legislação específica;

• II – Contemplar no Procedimento Operacional Padrão de qualificação de fornecedores e
controle de matérias-primas e de embalagens, a obrigatoriedade da realização de
auditoria

• prévia para averiguação do cumprimento do presente regulamento pelo seu fornecedor
de resíduos sólidos;

• III – Garantir que o recebimento dos resíduos obedeça uma frequência tal que não
coloque em risco a sua qualidade e inocuidade;

• V – Assegurar que o Procedimento Operacional Padrão de rastreabilidade e
recolhimento de produtos esteja descrito de maneira a garantir a exata identificação dos
resíduos sólidos que compõem o coproduto.

• VI - Implementar programa de controle de qualidade e inocuidade dos resíduos sólidos
recebidos bem como do coproduto, incluindo análises laboratoriais, de acordo com as
garantias especificadas e o risco identificado, levando-se em consideração os perigos
físicos, químicos e biológicos;

Justificativa: Regulamentos complementares já contemplam estes pontos



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Art. 17º. Fica vedada a importação de resíduos sólidos e coprodutos.

Sugestão

Exclusão do artigo.

DISPOSIÇÕES FINAIS 



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Sugestão
Inclusão de:
Coprodutos da alimentação animal – Resíduos da indústria de alimentação animal.
Coprodutos das indústrias de produtos lácteos/derivados lácteos: queijo,
manteiga, molho lácteo, leite fermentado, creme de leite.
Coprodutos das indústrias de Gelatina e Colágeno: Resíduos de gelatinas e
colágenos (oriundo de couro e pele)
Coprodutos e bebidas líquidas e bebidas compostas: malte, bagaço de malte, pó 
de malte, levedura, cevada.

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE COPRODUTO 



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Sugestão

Eliminar “Coprodutos da Alimentação Animal” da Ficha Técnica para

Comercialização de Resíduo Sólido.

Inserir a “espécie animal”, quando o produto for oriundo de

ingrediente de origem animal.

FICHA TÉCNICA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO 



ALTERAÇÕES NA CP DA MINUTA

Art. 1º. Estabelecer os critérios para utilização de resíduos sólidos provenientes da

indústria da alimentação humana e animal, quando destinados à alimentação animal.

Art. 3º. I - Coproduto: é o produto destinado à alimentação animal obtido à partir do

processamento dos resíduos sólidos provenientes das indústrias da alimentação

humana e animal.

Art. 3º. II- Estabelecimento fabricante de coproduto: é o estabelecimento que elabora

coprodutos a partir do processamento dos resíduos sólidos provenientes das indústrias

da alimentação humana e animal para uso na alimentação animal.

Art. 14. Parágrafo único: O coproduto poderá apresentar em sua composição mais de

um grupo de resíduos sólidos e, neste caso, sua classificação passa a ser Coproduto

Misto, devendo ser indicados na composição básica da rotulagem os grupos de

coprodutos que o compõem.

ALTERAÇÕES MENORES 




