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Assunto: Relatório de atividades do Grupo de Trabalho 
estabelecido pela Portaria MAPA Nº 1.177 e minuta de 
instrução sobre a destinação de animais de produção 

mortos, porém não abatidos. 
 
 

 
1. A Embrapa Suínos e Aves lidera o projeto Tecnologias para destinação de animais mortos (TEC-
DAM), que conta com a participação da Embrapa Gado de Leite e do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). A Unidade foi consultada pelo GT e repassou os resultados 
alcançados e as próximas entregas do TEC-DAM para subsidiar a elaboração do relatório pela 
equipe do GT. A seguir contribuições à minuta de IN baseadas em resultados de pesquisa. 
 
2. O problema ocorre em todas as atividades pecuárias e formas de organização, sendo agravado 
pela escala de produção e pelo porte das carcaças (bovinos, suínos reprodutores, suínos em 
terminação, leitões e aves). O escopo da minuta de instrução normativa deve considerar essas três 
espécies e não se restringir às integrações. 
 
3. Remoção e transporte de animais mortos dos estabelecimentos agropecuários 
 
a) A normatização da remoção e transporte de animais mortos dos estabelecimentos agropecuários 
amplia o acesso a diversas soluções industriais para a reciclagem animal (produção de farinhas, 
usinas de biogás, centrais de incineração etc); 
 
b) O nível de risco de difusão de patógenos pelo transporte de carcaças de suínos mortos é no 
máximo baixo na coleta múltipla de carcaças mantidas em temperatura ambiente ou armazenadas 
em entreposto com câmara de congelamento; e o risco é insignificante na coleta individual com 
armazenamento em câmara de congelamento (CARON et al., 2017). 
 
c) Os estabelecimentos agropecuários devem atender a um conjunto de normas mínimas de 
biosseguridade. Para avicultores, ter registro junto ao MAPA, para suinocultores, ver proposta de 
instrução normativa deliberada na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos (MORÉS 
et al., 2017). 
 
d) As atividades de retirada, transporte, armazenagem em entrepostos e recebimento também 
devem atender a um conjunto de normas mínimas de biosseguridade (MORÉS et al., 2018). 
 
e) O projeto piloto em execução em Santa Catarina pela empresa CBRASA (Projeto Recolhe), com 
participação da Cidasc e da Embrapa, deve ser referência tecnológica a ser seguida em todo o 
território nacional, com procedimentos similares aos realizados em outros países e atendendo 
critérios sanitários e ambientais. 
 
f) Quando não são possíveis a remoção e o transporte de carcaças de animais mortos (pequena 
escala, dificuldade de acesso, ampla disposição territorial, baixo nível de biosseguridade, 
determinação da integradora, opção do produtor, indisponibilidade de infraestrutura, etc), há amplo 
leque de tecnologias para destinação final no estabelecimento agropecuário (EMBRAPA GADO DE 
CORTE, 2012; NICOLOSO et. al., 2017). 



4. Uso de farinhas produzidas com animais mortos para consumo animal 
 
a) Em levantamento do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA), 69% dos profissionais 
entrevistados são contra o uso de farinhas produzidas com animais mortos para consumo animal. 
Entretanto, este é um tema controverso mesmo entre pesquisadores, havendo um conjunto de 31% 
de entrevistados que apoia o uso de animais mortos na alimentação animal (RANGEL et al., 2017). 
 
b) A rápida decomposição dos cadáveres de animais gera compostos tóxicos como as aminas 
biogênicas, que devem ser considerados como indicadores de putrefação de subprodutos animais, 
com implicações para a sua qualidade (LIMA et al., 2017). 
 
c) Apesar do rigor dos procedimentos executados no âmbito do projeto piloto em Santa Catarina, 
análises da Embrapa Suínos e Aves demonstram que a decomposição das carcaças é muito 
significativa. De forma acertada, o projeto piloto opera em uma planta dedicada ao processamento 
de animais mortos e estabelece que a farinha não é adequada para consumo animal (KRABBE, 
2017). 
 
d) É importante para o projeto piloto que o MAPA regulamente a exportação de farinhas produzidas 
a partir de animais mortos, com garantia de segregação. 
 
e) Novas regulamentações relativas a farinhas de origem animal para consumo animal devem ser 
pautadas pelos critérios técnicos da IN34/2008/MAPA e observar o Substitutivo ao Projeto de Lei 
Nº 5.851, em seu Art. 6º, que restringe o uso de produtos gerados a partir de carcaças de animais 
mortos a “ingredientes para a fabricação de adubos, biodiesel, produtos de higiene e limpeza e para 
a indústria química”, não autorizando o seu uso na alimentação animal. 
 
f) Caso essas normativa e Projeto de Lei venham a amparar o uso de farinhas produzidas com 
animais mortos para consumo animal, é necessário prever não apenas a rotulagem das farinhas, 
mas também dos produtos cárneos e rações produzidos a partir dessas farinhas. 
 
g) Por fim, permanecem incertezas acerca dos custos com avaliação de qualidade, com a 
fiscalização adequada e a necessidade de adequações a restrições de mercado. Além disso, 
questões de bem-estar animal e de direito do consumidor também devem ser consideradas porque 
são cada vez mais importantes na sociedade e com crescente ascendência sobre o marco 
regulatório e as estratégias dominantes nos mercados de proteína animal. 
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