
 
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 
RUA 19 DE NOVEMBRO, Nº 1980 - BAIRRO MORRO DA ESPERANÇA 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS EM POSTOS FIXOS (TRÂNSITO INTERESTADUAL) 

ESPÉCIE FINALIDADE EXIGÊNCIAS E EMBASAMENTO LEGAL VACINA/EXAME EXIGIDO EMISSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovinos/ 
bubalinos 

 
 
 
 
Abate 

 GTA; 

 A GTA para susceptíveis a FA fica condicionada à regularidade 
cadastral e cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas na 
legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 14/07/2020); 

 Durante a etapa de vacinação e até 90 dias após o seu término, os 
animais destinados diretamente ao abate ficam dispensados da 
obrigatoriedade da vacinação contra Febre Aftosa (Art 26, inciso 
III-IN 48 MAPA); 

 O abatedouro de destino deverá ter inspeção sanitária oficial (SIF, 
SISBI, SIE ou SIM). 

 
 

 Febre Aftosa; 

 Brucelose (vacina das 
bezerras de 3 a 8 meses) 

 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor) 

 
 
 
 
 
Engorda/Cria/Recria/ 
Outras 

 GTA; 

 A GTA para susceptíveis à FA fica condicionada à regularidade 
cadastral e cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas na 
legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 14/07/2020); 

 A emissão de GTA para o trânsito de bovinos e bubalinos, 
qualquer que seja a finalidade, fica condicionada à comprovação 
de vacinação obrigatória contra brucelose no estabelecimento de 
criação de origem dos animais, de acordo com o disposto no 
Capítulo III da IN 19, de 19/10/2016 , Art 76. 

 
 

 Febre Aftosa; 

 Brucelose (vacina das 
bezerras de 3 a 8 meses) 

 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Reprodução/Exposição/ 
Leilão 

 

 GTA; 

 A GTA para susceptíveis à FA fica condicionada à regularidade 
cadastral e cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas na 
legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 14/07/2020); 

 Apresentação de resultados negativos aos testes de diagnósticos 
para brucelose e tuberculose (Art 78 e Art 81 da IN 19 de 
10/10/2016). 

 
 
 
 
 

 

 Febre aftosa; 

 Exame negativo de 
Brucelose – validade 60 
dias 
 

 Exame negativo de 
Tuberculose para machos e 
fêmeas com idade igual ou 
superior a 6 semanas, com 
validade de 60 dias;  

 
 
 
 
 

 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor) 
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Caprinos/ 
Ovinos 

 
 
 
 
Abate/Engorda/Cria/ 
Recria/Outras 

 

 GTA; 

 A GTA para susceptíveis à FA fica condicionada à regularidade 
cadastral e cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas na 
legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 14/07/2020); 

 O abatedouro de destino deverá ter inspeção sanitária oficial (SIF, 
SISBI, SIE ou SIM). 

 
 
 
- 

 

 Serviço Oficial; 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor) 

 
 
 
 
Reprodução/Exposição/ 
Leilão 

 

 GTA; 

 A GTA para susceptíveis à FA fica condicionada à regularidade 
cadastral e cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas na 
legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 14/07/2020); 
 

 Atestado clínico emitido por Médico Veterinário informando que 
os animais não apresentam sinais de Linfadenite Caseosa, Ectima 
Contagioso e no caso de machos ovinos reprodutores, deve-se 
acrescentar Epididimite ovina e Artrite Encefalite Caprina – CAE 
para Caprinos (Portaria ADAPI 15.204-102 de 05/09/2013). 

 
 

 

 Atestado clínico emitido 
por Médico Veterinário 

 
 
 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor). 

 

 
 
 
 
 
Suídeos 

 
 
 
 
Abate/Engorda/Cria/ 
Recria 

 

 GTA; 

 A GTA para susceptíveis à FA fica condicionada à regularidade 
cadastral e cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas na 
legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 14/07/2020); 

 O abatedouro de destino deverá ter inspeção sanitária oficial 
(SIF,SISBI, SIE ou SIM). 

 
 
 

- 

 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor). 
 

 

 
 
 
 
Reprodução/Exposição/ 
Leilão 
 
 
 

 GTA; 

 A emissão da GTA para susceptíveis à FA fica condicionada à 
regularidade cadastral e cumprimento das medidas sanitárias 
estabelecidas na legislação (Art 24,§2° IN 48 MAPA de 
14/07/2020); 

 A comercialização e distribuição no Território Nacional de suídeos 
destinados à reprodução, assim como a sua participação em 
exposições, feiras e leilões, somente será permitida àqueles 
procedentes de Granjas de Reprodutores Suideos Certificadas (IN 
19 de 15/02/2002, Art 2°). 

 
 

 

 Cópia da certificação de 
Granja de Reprodução 
(GRSC) 

 

 
 
 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor). 
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Equídeos 

 
 
 
 
 
Abate 

 GTA; 
 

 Os equídeos destinados ao abate ficam dispensados da prova de 
diagnóstico para A.I.E. e o veículo deverá ser lacrado na origem 
com lacre numerado e identificado na GTA, sendo o lacre rompido 
no destino final, sob responsabilidade do Serviço de Inspeção 
Federal ( Parágrafo Ùnico da IN 45 de 15/06/2004); 

 

 resultado negativo para mormo dentro do prazo de validade, 
contemplando todo o período da movimentação(IN 6 de 
06/01/2018). 

 

 
 

 Exame negativo de Mormo 
 

 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esporte/ Reprodução/ 
Exposição/Leilão/Outra 

 GTA; 
 

 resultado negativo para mormo dentro do prazo de validade, 
contemplando todo o 
período da movimentação ( IN 6 de 06/01/2018) 

 Somente será permitido o trânsito de equídeos quando 
acompanhados de documento oficial de trânsito e do resultado 
negativo do exame laboratorial para diagnostico de A.I.E.; o prazo 
de validade do resultado do exame de A.I.E,. deve cobrir todo o 
período do evento ( Art 32 e Parágrafo Único da IN 45 de 
15/06/2004) 

 Animais destinados à exposição, leilão e esporte devem portar 
atestado de vacinação contra influenza equina ou atestado 
emitido por veterinário responsável técnico relatando a não 
ocorrência clínica da doença, no estabelecimento de origem, nos 
trinta dias que antecederam a emissão do documento de trânsito 
(Manual de Emissão de GTA de Equídeos Versão 19.0) 

 Equídeos com idade inferior a 6 meses são isentos da 
apresentação de exame negativo de AIE e Mormo, desde que 
acompanhados da mãe portando exames negativos (Manual de 
Emissão de GTA de Equídeos Versão 19.0) 

 Equídeos que necessitem transitar com a finalidade de 
“atendimento veterinário” ficam dispensado da apresentação de 
exame de mormo e AIE desde que o trânsito envolva unicamente  
origem na sua propriedade e destino em um hospital ou clínica 
veterinária devidamente registrados no CRMV e o retorno se dê à 

 

 Exame negativo de Mormo 
(validade 60 dias); 
 

 Exame negativo de A.I.E. 
(validade 60 dias). 
 

 Atestado/ Carteira de 
vacinação contra Influenza 
Equina (validade 360 dias). 

 

 Serviço Oficial; 
 

 Produtor (alguns 
Estados permitem a 
emissão da GTA pelo 
produtor). 
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sua propriedade de origem - Transitam apenas com a GTA 
(Manual de Emissão de GTA de Equídeos Versão 19.0) 
 

 
 
 
Pintos 1 dia 

 
 
Engorda/Recria/ 
Reprodução 

 GTA; 

 Número de registro do incubatório e descrição no campo 
observação; 

 Cópia do certificado sanitário de origem Livre de micoplasma e 
salmonella. (IN 17 de 07/04/2006 / Manual de Emissão de GTA 
Aves de Produção versão 11.0) 

 

 Cópia do certificado 
sanitário de origem Livre de 
micoplasma e salmonella; 

  Marek; 

  Newcastle 

 

 Veterinário do 
Serviço Oficial; 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 

 
 
 
Ave de 
Corte 

 
 
 
 
Abate/ Ag. Com 

 GTA; 

 No campo observações deverão constar informações sobre a UF, 
número e série da GTA emitida a partir do incubatório onde 
eclodiram os pintinhos que deram origem às aves a serem 
abatidas (Manual de Emissão de GTA Aves de Produção versão 
11.0) 

 O abatedouro de destino deverá ter inspeção sanitária oficial (SIF, 
SISBI, SIE ou SIM). 
 

 

 Marek 
 Veterinário do 

Serviço Oficial; 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 

 
 
Ave 
Descarte 

 
 
 
Abate 

 GTA; 
 

 No campo observações deverão constar informações sobre a UF, 
número e série da GTA emitida a partir do incubatório onde 
eclodiram os pintinhos que deram origem às aves a serem 
abatidas( Manual de Emissão de GTA Aves de Produção versão 
11.0) 
 

 Abatedouro de destino deverá ter SIF 

 

 Marek; 

 Newcastle 

 

 Veterinário do 
Serviço Oficial; 

 

 
 
Ovos Férteis 

 
 
Incubação 

 GTA; 
 

 Número de registro do incubatório e descrição no campo 
observação; 

 Cópia do certificado sanitário de origem Livre de micoplasma e 
salmonella. (IN 17 de 07/04/2006 / Manual de Emissão de GTA 
Aves de Produção versão 11.0) 

 

 Newcastle 
 Veterinário do 

Serviço Oficial; 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 

 

 
Animais 
aquáticos 

 
 
 

 

 GTA; 

 IN 4 de 28/02/2019 / Manual de Emissão de GTA Animais 

 
 
- 

 

 Serviço Oficial; 

 Veterinário 
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vivos ou seu 
material de  
multiplicação 

Todas as finalidades Aquáticos e Matéria - Prima versão 9.0. Habilitado pelo MAPA 
 

Matéria-
prima  
de animais 
aquáticos 
vivos ou 
insensibilizad
os 

 
 
Abate 

 GTA; 

 Provenientes de  
estabelecimentos de aquicultura e  
destinados a estabelecimentos registrados  
em órgão oficial de inspeção (SIF, SISBI, SIE ou SIM); 

 IN 4 de 28/02/2019 / Manual de Emissão de GTA Animais 
Aquáticos e Matéria - Prima versão 9.0) 

 
 
- 

 Serviço Oficial; 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 
 

 

Animais 
ornamentais/ 
destinados a  
aquariofilia 

  
Ornamentação/ 
aquariofilia 
  

 Nota Fiscal - Quando o transporte compreender o  
trecho entre o local de pesca e o  
primeiro ponto de comercialização ou quando compreender  
o trecho entre um comerciante e um  
consumidor final e este último não  
exercer atividades pesqueiras com fins  
comerciais 

 GTA – demais casos 

 IN 4 de 04/02/2015 / Manual de Emissão de GTA Animais 
Aquáticos e Matéria - Prima versão 9.0) 

 
 
 
- 

 

 Serviço Oficial; 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 
 
 

 

 
Animais 
Silvestres 

  

 GTA 

 Ver Manual GTA para Animais Silvestres – Versão 10.0 

  

 Serviço Oficial; 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS EM POSTOS FIXOS (TRÂNSITO INTERESTADUAL) 

PRODUTO /SUBPRODUTO EXIGÊNCIAS E EMBASAMENTO LEGAL DOCUMENTO EMISSOR 

Couro/Pele/casco/chifres/cerdas/cama 
de aviário/ esterco/ ossos/bílis/sangue 
e derivados 

 Todo subproduto de origem animal para fins industriais, quando 
em trânsito, deve estar acompanhado do Certificado de Inspeção 
Sanitária modelo “E” – CIS-E (Manual de Procedimento 
Operacional Padrão para o Trânsito de subprodutos de Origem 
animal, emissão de CIS-E e credenciamento de médicos 
veterinários particulares – Versão 1.0) 

 Para o trânsito a partir de estabelecimentos sob controle 
veterinário do Serviço de Inspeção  
Federal – SIF, permanecem vigentes os modelos de Guia de 

 

 CIS-E 

 Guia de Trânsito (GT) 

 Certificado Sanitário 
Nacional ou Internacional 
(CSN), CSI. 

 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 

 Serviço Oficial; 
 



 
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 
RUA 19 DE NOVEMBRO, Nº 1980 - BAIRRO MORRO DA ESPERANÇA 
CEP 64.002-540 - TELEFONE: (86) 3221-7142 
TERESINA - PIAUÍ 

Trânsito de Produtos (GT) e de  
Certificado Sanitário Nacional (CSN) 

Produtos Industrializados/Rotulados  Embalagem do produto com selo do serviço de Inspeção Federal 
(SIF) ou Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (SISBI-POA)/ selo ARTE 

 

 Rótulos na Embalagem (SIF, 
SISBI , ARTE) 

 

 Industria 
 

Leite IN Natura  Nota fiscal com estabelecimento beneficiador  Nota Fiscal  Fornecedor 

Matéria-prima  
de animais aquáticos vivos ou 
insensibilizados 

 GTA; 

 Provenientes de  
estabelecimentos de aquicultura e  
destinados a estabelecimentos registrados  
em órgão oficial de inspeção (SIF, SISBI, SIE ou SIM); 

 IN 4 de 28/02/2019 / Manual de Emissão de GTA Animais 
Aquáticos e Matéria - Prima versão 9.0) 

 

 GTA 
 

 

 Veterinário 
Habilitado pelo MAPA 

 Serviço Oficial; 
 

Carnes  Embalagem do produto com selo/carimbo do serviço de Inspeção 
Federal (SIF) ou Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (SISBI-POA)/ selo ARTE 

 Para o trânsito a partir de estabelecimentos sob controle 
veterinário do Serviço de Inspeção  
Federal – SIF, permanecem vigentes os modelos de Guia de 
Trânsito de Produtos (GT) e de  
Certificado Sanitário Nacional (CSN) 

 Guia de Trânsito (GT) 

 Certificado Sanitário 
Nacional ou Internacional 
(CSN), CSI. 

 Rótulos 

 

 Serviço de Inspeção 

 Indústria 

 


