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São Paulo, 14 de Abril de 2019
FEEPAERJ
Conforme anunciado em 11/04/2019, por meio da mensagem eletrônica abaixo:
A FEEPAERJ - Federação dos Ecos passarinheiros do estado do rio de janeiro, vem
por meio desta, solicitar informações sobre as medidas de seguranças utilizadas
para garantir a inviolabilidade nos anéis de aço inox, fabricados por esta empresa e
entregue aos criadores amadores de passeriformes por meio do SISPASS.
Como representantes da categoria, precisamos destas informações para que
possamos entender melhor sobre o produto e possamos passar, aos nossos filiados
que são os utilizadores dos mesmos, a forma adequada de certificar não só a
qualidade como também possíveis adulterações.
Certos da atenção recebida, desde agradecemos!
-Atenciosamente,
Diretoria
Em resposta à solicitação da FEEPAERJ, informamos:
A Anilhas Capri empresa fundada em 1947 com mais de 72 anos de fundação,
vem ao longo destes anos trabalhando em parceria com os criadores, veterinários,
biólogos e instituições regulamentadoras. Fornecendo produtos e soluções para
identificação de pássaros e animais.
A Anilhas Capri desprende grande força no desenvolvimento de anilhas e produtos
a serem utilizadas pelos criadores amadores de passeriformes.
Os criadores amadores ficaram 3 anos de 2010 a 2012, sem poder reproduzir os
pássaros devido a falta de fornecimento de anilhas pelo IBAMA, um dos grandes
argumentos do órgão fiscalizador eram que as Anilhas vinham sendo falsificadas e
adulteradas, proporcionando assim a retiradas dos pássaros da natureza.
Para retomada da reprodução dos pássaros a Anilhas Capri apresentou a Anilha
AFA (anti-falsificação e anti-adulteração) esta anilha possui uma série de
particularidades que coíbe a adulteração e falsificação das anilhas.
Anti Falsificação:
- As anilhas possuem caracteres com formato específicos e diferenciado dos
existentes no mercado;
- Liga do Aço Inox diferenciada com elementos químicos não encontrados nas
ligas de mercado;
- Todas as anilhas são fotografadas em 4 ângulos diferentes na fabricação, para
caso necessário possa ser feita uma perícia técnica por comparação;
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Anti-Adulteração
- As anilhas possuem uma área de segurança na anilha caso ela seja dilatada
internamente se rompe tornando uma anilha aberta;
- Caso ocorra a dilatação da anilha e rompimento do sistema de segurança,
mesmo que aproxime as pontas da anilha com tentativa de colar é facilmente
identificado em uma perícia;
- Com as imagens das anilhas originais é possível que seja feito uma perícia por
comparação para identificar qualquer tipo de alteração na estrutura da anilha;
- O rompimento do sistema de segurança ocorre em no máximo até 0,3mm do
diâmetro original da anilha;
O sistema anti-adulteração é comprovado por laudo técnico desenvolvido por
laboratório independente credenciado pelo INIMETRO comprovando a sua
eficácia.
Os resultados de laudos periciais desenvolvidos pela polícia federal mostram uma
segurança muito superior da anilha AFA em comparação com as anilhas
convencionais de alumínio adotadas anteriormente.
No intuito de manter o aprimoramento constante do processo de criação dos
passeriformes silvestres proporcionando cada vez mais segurança para os
criadores e órgãos gestores a Anilhas Capri desenvolveu e apresentou ao IBAMA
em 2014 um inovador modelo de anilha a Anilha eletrônica RFID.
Este inovador modelo de anilha foi premiado internacionalmente em Orlando nos
Estados Unidos, como uma das melhores tecnologia inovadoras aplicada ao meio
ambiente.
Esta anilha pode ser lida de fora da gaiola sem necessidade de manuseio do
pássaro por um leitor especifico acoplado ao celular.
No ato da leitura o sistema poderá se comunicar com o SISPASS e trazer todas as
informações do pássaro.
Qualquer tentativa de adulteração da anilha tanto por abrasão interna ou dilatação
o sistema eletrônico se rompe.
Devido a complexidade de todo conjunto da anilha e todas as informações serem
criptografadas no chip, se torna impossível a sua reprodução.
Este projeto se encontra em avaliação pelo IBAMA, a Anilhas Capri aguarda
ansiosa a aprovação para poder disponibilizar essa tecnologia para os criadores.
Ficamos à disposição.

Atenciosamente
Anilhas Capri Industria e Comércio
Eng. Alexandre Gallaro
Diretor Industrial
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