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1. Introdução 

 

O Brasil é um dos países que mais exportam carne no mundo. O Brasil vem 

avançando no ramo da exportação de produtos de origem animal e com isso as 

exigências de sanidade animal têm sido cada vez maiores (BRASIL, 2020). 

De acordo com a mesma fonte, no ano de 2019, cerca de 40 frigoríficos 

foram aprovados para exportação de carne para a China e Arábia Saudita 

segundo o site Associação Brasileira das Indústrias de Carne (ABIEC). Além 

disso, outros países como os Estados Unidos da América (EUA), vêm 

demonstrando interesse pela exportação de carnes brasileiras. Isso faz com que 

nos adequemos aos padrões do mercado externo, o que melhora a qualidade do 

produto. Quanto mais exportamos, mais visados somos para outros países 

quererem importar também, o que é bom, pois aumenta a qualidade do produto 

além de ser benéfico financeiramente para o país. 

 

 

Figura 1: Consumo de carne por país selecionado 

Fonte: BBC, 2019. 

 

Como é possível observar na Figura 1, o consumo de carne vem 

aumentando ao longo dos anos. Esse fato se deu principalmente pelo aumento 
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com a melhoria do padrão econômico de vida da população. Outro fator que 

influencia o consumo é a renda do consumidor. Segundo pesquisas, quanto 

maior a renda, maior é o consumo da carne e, e em lugares mais pobres esse 

consumo decai (BBC, 2019).  

 

 

Figura 2: Países que mais consomem carne 

Fonte: BBC 

   

O aumento do consumo de carne e as exigências do mercado tanto 

interno quanto externo faz com que a fiscalização de produtos animais ganhe 

espaço como forma de controle desses produtos segundo Carvalho et al (2012). 

A fiscalização do trânsito animal é, então, uma atividade importante para 

a comercialização de produtos de origem animal no Brasil e para outros países, 

além da questão da saúde pública. O ramo alimentício movimenta o mercado 

interno em bilhões de reais anualmente (CARVALHO et al., 2012). 

A alta demanda de importação por países estrangeiros faz com que 

aumentem as exigências de produtos de qualidade. Além disso, há uma forte 

cobrança da sociedade em relação à questão sanitária do produto de origem 

animal. Com isso, ocorre uma pressão sobre os órgãos de fiscalização que 
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realizam esse trabalho de conferência de mercadorias que circulam no território 

brasileiro segundo Carvalho et al (2012). 

 

Uma das principais formas de disseminação de doenças é por meio do 

transporte de animais e com isso torna-se necessária a criação de estratégias 

para o controle por meio de fiscalizações e monitoramentos (CARVALHO et al., 

2012). 

Os órgãos de fiscalização trabalham diariamente para assegurar a 

inocuidade do produto de origem animal. Ademais, trabalham na fiscalização do 

transporte de animais, sejam eles bovídeos, aves, equídeos, animais silvestres 

ou peixes e derivados. Para o transporte terrestre de cães e gatos não é feita a 

fiscalização, apenas em casos de transporte aéreo. Cada espécie animal possui 

uma regulamentação própria para transporte (MAPA, 2019). 

O controle desses animais é realizado por equipes de fiscalização que 

procuram por irregularidades no transporte de produtos de origem animal em 

condições inadequadas como, por exemplo, fora da refrigeração, com validade 

vencida ou embalagem imprópria segundo o artigo 454 do Decreto 9.013, de 29 

março de 2017.  

Esses fatores demonstram a importância da defesa sanitária animal para 

a manutenção ou melhoria de status de saúde animal de territórios ou países e 

colabora diretamente na economia destes. A atividade está baseada em três 

pilares, independentemente da enfermidade ou espécie animal, sem os quais 

não é possível qualquer ação com foco na saúde animal: 1) Controle da 

movimentação de animais; 2) Atualização dos estoques animais em 

propriedades e estabelecimentos; 3) Controle dos manejos sanitários dentro 

das propriedades (ETGES, 2011). 

A atividade de monitoramento do trânsito de animais se caracteriza 

como necessária para a vigilância e controle de enfermidades animais. Esse 

motivo despertou interesse em realizar estágio neste segmento da Medicina 

Veterinária. O presente trabalho objetiva relatar as atividades durante o período 

de estágio. 

2. Descrição do Estágio 

O estágio foi realizado na Diretoria de Fiscalização de Trânsito (DIFIT) 

(Figura 4) na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
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Desenvolvimento Rural (SEAGRI) (Figura 3), do Governo do Distrito Federal, 

de 28 de agosto a 22 de novembro de 2019. A SEAGRI está localizada no 

Parque Estação Biológica, no final da Asa Norte. 

 

 

Figura 3: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEAGRI) 
Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 

 

Figura 4: Diretoria de Fiscalização de Trânsito (DIFIT) 
  Fonte: Arquivo pessoal 
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3 Atividades Realizadas  

Durante o estágio, foi possível acompanhar e realizar diversas tarefas 

exercidas pelo setor. Foi possível acompanhar os serviços de fiscalização no 

trânsito, desde o momento da abordagem até o destino final do produto ou 

animal apreendido a fim de garantir a qualidade do produto e a ausência de 

doenças de notificação obrigatória, além de realizar atividades administrativas, 

participar de reuniões e palestras. 

 Das atividades de fiscalização: 

 Fiscalização do trânsito de animais (exceto cão e gato) e de produtos 

de origem animal 

 Apreensão de animais de grande porte soltos em via pública 

 

3.1 Fiscalização do trânsito animal  

 Tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados no setor de 

fiscalização do trânsito.  

Compete ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

(SUASA) “manter serviço de promoção de saúde animal, prevenção, controle e 

erradicação de doenças que possam causar danos à produtividade animal, à 

economia e à sanidade agropecuária” (BRASIL, 2006). 

Para atingir esse objetivo o SUASA deve desenvolver atividades, 

inerentes à cada instância governamental em consonância com as normas 

legais vigentes. Entre essas atividades estão as relativas à “avaliação de riscos 

e controle de trânsito de animais, seus produtos, subprodutos, resíduos e 

quaisquer outros produtos ou mercadorias que possam servir de substrato, 

meio de cultura, vetor ou veículo de doenças”. Para tanto, é preciso definição 

dos requisitos sanitários a serem observados no trânsito tanto de animais vivos 

e de seus produtos, subprodutos e derivados.   

Parte dessas tarefas se constituem na programação, coordenação e 

execução da fiscalização do trânsito de animais, de produtos veterinários, de 

materiais de multiplicação animal, de produtos destinados à alimentação 

animal, produtos, subprodutos e derivados de origem animal, incluindo a 

aplicação de requisitos sanitários a serem observados na importação e 
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exportação. Outro aspecto importante e que faz parte do sistema de vigilância 

agropecuária internacional, é a definição de pontos de entrada no território 

brasileiro de animais e produtos importados.  

No Brasil “é obrigatória a fiscalização do trânsito nacional e 

internacional, por qualquer via, de animais e vegetais, seus produtos e 

subprodutos, qualquer outro material derivado, equipamentos e implementos 

agrícolas, com vistas à avaliação das suas condições sanitárias e 

fitossanitárias, e de sua documentação de trânsito obrigatória” (Brasil, 2006). 

O Decreto nº 5741, de 30 de março de 2006, trata sobre a fiscalização 

do trânsito de animais e de produtos de origem animal, a qual é realizada por 

agentes da fiscalização que são divididos em equipes móveis que são locadas 

para ficarem em rotas estratégicas. Essas rotas são escolhidas baseadas em 

avaliações epidemiológicas de ocorrências sanitárias e de irregularidades no 

trânsito de cargas vivas e/ou produtos. Além das equipes móveis, tem também 

a barreira fixa de fiscalização localizada na BR020 que é uma rodovia federal 

radial.   

Após a determinação da rota de fiscalização móvel, a equipe se desloca 

para os pontos definidos para a fiscalização dos veículos que podem estar 

transportando de forma inadequada produtos que serão destinados ao 

consumo humano. De acordo com as normas vigentes, esses produtos devem 

ser transportados na refrigeração, conter documentação de fiscalização e 

carimbo de inspeção (SIF, SIE ou SIM), segundo o artigo 454 do Decreto 9.013 

de março de 2017.  

 

3.1.1 Guia de Trânsito Animal 

A Guia de Trânsito Animal (GTA) é um documento oficial de porte 

obrigatório para trânsito animal e deve ser emitido segundo as Instruções 

Normativas (IN) 18/2006 e 19/2011 (Figura 3). É um documento utilizado para 

realizar o controle no trânsito de animais com o intuito de evitar a introdução de 

enfermidades nos locais a que se destinam (ETGES, 2011).  

A GTA é emitida por funcionários dos órgãos executores que são os 

órgãos de defesa de cada estado, devendo ser uma GTA por espécie, por 

finalidade, por origem e destino e por veículo. Ela é um documento que indica, 

por exemplo, a transferência de ovos férteis ou animais entre diferentes 
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localizações, podendo ser entre o estabelecimento rural e o de abate, ou entre 

o estabelecimento rural e aglomerações, da entrada no país até o local de 

quarentena (MAPA, 2014).  

  

Figura 5: Guia de Trânsito animal (GTA) 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

Ao emitir a GTA deve-se observar o tempo de percurso. Em caso de 

imprevistos, onde o deslocamento pode se tornar mais demorado podendo 

levar à expiração da validade do documento, o transportador deverá solicitar 

ampliação do prazo no local onde estiver (MAPA, 2014). 

A GTA é emitida em três vias: a primeira via segue junto com os animais 

a serem transportados; a segunda via deve ser enviada a Unidade Veterinária 
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Local (UVL) responsável pela cidade de origem para análise comparativa de 

relatório mensal e posterior, deve-se enviar à UVL de destino dos animais ou 

ovos férteis e a terceira via deve ser arquivada. A emissão da segunda e 

terceira via será facultada em caso de transmissão à Base de Dados Única 

(BDU). O arquivamento das vias da GTA deve ser feitos por cinco anos (MAPA, 

2014). 
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Figura 6: Apreensão de produto de origem animal irregular 
Fonte: SEAGRI 
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Figura 7: Produto apreendido sendo transportado para câmara fria 
Fonte: SEAGRI  
  

3.1.2 Fiscalização de trânsito de produtos de origem animal 

O controle, fiscalização, e inspeção tanto industrial e sanitária dos POA 

são medidas que tem por finalidade a obtenção de um produto, seja carne, 

leite, ovos, mel, pescado e seus derivados, livres risco e/ou perigo higiênico-

sanitário, de alta qualidade comercial e tecnológica, que não ofereça dano ao 

consumidor e o meio ambiente (COSTA et al, 2015). 

A fiscalização é realizada no intuito de se evitar o consumo de alimentos 

que podem gerar danos à saúde e, por esse motivo, várias ações são 

realizadas a fim de barrar atividades clandestinas além de garantir a produção 

e o comércio de produtos seguros para o consumo humano. Produtos que não 

passam por uma fiscalização podem apresentar diversos problemas como a 

contaminação por parasitas, bactérias e até mesmo o uso indiscriminado de 

produtos químicos (BRASIL, 2020). 

Os abatedouros devem possuir autorização de funcionamento que é 

emitida pela autoridade competente do local. Caso ele não possua autorização, 
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ele não deve realizar tal atividade, que uma vez sendo feita é considerada 

como atividade clandestina. Para determinar se há configuração de 

irregularidade, deve-se inicialmente observar a documentação dos animais que 

serão abatidos. Esses animais devem ser submetidos a exames clínicos que 

são realizados pelo fiscal sanitário. Após o abate, o fiscal deve realizar a 

inspeção das carcaças e das vísceras (BRASIL, 2020). 

 O consumo de produtos clandestinos pode levar a intoxicação alimentar 

e a infecções que podem ser causadas por agentes bacterianos ou suas 

toxinas como a Salmonella (salmonelose), Clostridium botulinum (botulismo), 

Clostridium perfringes, Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

e Listeria monocytogenesis (listeriose). Indivíduos que fazem o consumo de 

produtos contaminados com os respectivos microrganismos podem apresentar 

as seguintes alterações: vômitos, náusea, febre, diarreia, constipação, cólica e 

dependendo da gravidade, pode levar à morte. O consumidor pode ainda 

desenvolver doenças como a teníase, cisticercose, toxoplasmose e até mesmo 

câncer e alterações hormonais. Essas doenças podem levar o indivíduo a 

apresentar cegueira, dores de cabeça, emagrecimento progressivo, erupções 

cutâneas, epilepsia e até a morte dependendo do agente (BRASIL, 2020; 

SANTOS et al, 2015). 

 Alimentos que possuem um maior grau de umidade e uma baixa acidez 

têm uma chance maior de apresentarem alguma alteração. Dos alimentos mais 

susceptíveis estão as carnes e seus derivados, os moluscos, ovos, peixes, 

mariscos, além de leite e derivados (BRASIL, 2020). 

 No ato da fiscalização é importante observar qualquer sinal de 

irregularidade. Pontos importantes que devem ser observados:  

1. Se os produtos possuem algum dos carimbos de inspeção sanitária 

como SIF, SIE ou SIM, que são os selos do serviço de inspeção federal, 

estadual e municipal respectivamente; 

2. Os produtos devem obedecer ao prazo de validade; 

3. No rótulo devem estar presentes informações de identificação do 

produto; 

4. Armazenamento deve ser feito de forma adequada do momento da 

produção até a venda; 
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5. Os alimentos devem apresentar suas características de cor, odor, sabor 

e textura; 

6. As embalagens devem estar devidamente lacradas, sem rasgos ou 

danos, nem apresentarem marcas de ferrugem ou estofamentos; 

 No ato da fiscalização também devem ser observadas as condições do 

produto, de acordo com o RIISPOA (BRASIL, 2017), como: 

 A carne vermelha deve apresentar coloração vermelha 

brilhante, consistência firme e compacta. A gordura deve 

se apresentar em cor amarela pálida ou esbranquiçada.  

 Os embutidos devem apresentar superfície seca. 

Observar se apresentam odor fétido e com manchas na 

cor verde. Deve ser verificada a presença dos selos de 

inspeção.  

 Para carne de frango, observar a quantidade de água 

contida na carne. A legislação prevê até 6% de água em 

relação ao peso da carcaça, determinado pela Portaria nº 

210/98 do MAPA. Deve ser feita verificação das 

condições de armazenamento de rotulagem e se o 

produto deve ser congelado ou refrigerado. 

 Para produtos lácteos deve-se verificar se passaram por 

tratamento térmico, se estão em frascos apropriados, e se 

a embalagem não está violada. Não deve conter 

elementos estranhos em sua composição. Os queijos 

devem apresentar as características de cor, textura, 

consistência e odor normais (BRASIL, 2017). 

 Os peixes devem apresentar olhos brilhantes e salientes, 

escamas aderidas a pele e a carne dever apresentar 

consistência firme. Os crustáceos devem apresentar as 

carapaças aderidas à pele e não devem apresentar 

coloração estranha. 

3.1.2.1 Selo de Inspeção 

O selo de inspeção é uma ferramenta importante, pois ele atesta a 

qualidade daquele produto. Ele é a garantia de que o produto está dentro das  
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condições previstas na norma. Os produtos que não possuem esse selo 

significa que não passaram por uma fiscalização, logo, estão passíveis de 

contaminações o que pode causar intoxicações, parasitoses e até outras 

doenças mais graves como a tuberculose e a neurocisticercose. 

 O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI) 

o qual está regulamentado no Decreto n° 5.741, de 30 de março de 2006 é 

parte da SUASA. Ele garante a padronização dos procedimentos de inspeção 

de produtos de origem animal, a fim de garantir um produto de qualidade para 

o consumidor. 

Os selos de inspeção (Figura 8) podem ser federal, estadual ou 

municipal. O selo de inspeção federal aparece o nome MAPA, o nome Brasil e 

a sigla SIF que é para a comercialização interestadual ou internacional. No de 

inspeção estadual, aparece o nome do estado mais a sigla SIE. São para os 

que comercializam a nível intermunicipal. E o de inspeção municipal contém o 

nome do município e a sigla SIM, que é para quem vai realizar o comércio no 

próprio município. Todos os selos vão conter a palavra “inspecionado”. 

 
    Figura 8: Selos de Inspeção 
    Fonte: Ministério Público de Santa Catarina 
 

  

3.1.2.2 Rotulagem 

A rotulagem do produto é importante item a ser verificado. O rótulo deve 

conter todas as informações do produto, sendo elas: 
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1. Nome do produto 

2. Quantidade 

3. Identificação da origem 

4. Marca comercial 

5. Lista de ingredientes 

6. Nome ou razão social 

7. Endereço do estabelecimento 

8. CNPJ 

9. Categoria do estabelecimento 

10. Modo de conservação do produto 

11. Instrução sobre preparo e uso 

12. Data de validade e fabricação 

13. Número do lote 

14. Número do registro do rótulo 

15. Composição do produto 

16. Carimbo de inspeção (federal, estadual ou municipal) 

17. Tabela nutricional 

 

3.1.2.3 Apreensão de produtos de origem animal no trânsito 

 Quando verificada uma situação irregular, o produto é apreendido 

(Figura 6) e levado para armazenamento na câmara fria (Figura 7). Quando 

ocorre a apreensão de um produto, é aberto um processo administrativo para 

que o autuado tenha a oportunidade de apresentar sua defesa. Enquanto isso, 

durante todo o processo o produto permanece retido e adequadamente 

armazenado, até que se encerre o processo e seja definido seu destino final.  

A apreensão de um produto de origem animal pode ser feita caso o 

produto não esteja nas conformidades conforme a normas vigentes (BRASIL, 

2017; GDF, 2017). As etapas de fiscalização do trânsito de POA são:  

a. FISCALIZAÇÃO - a primeira coisa é a fiscalização, onde tem a 

abordagem do veículo e é verificada pelo agente se há alguma 

irregularidade no transporte dos produtos. 

b. APREENSÃO – caso observado alguma irregularidade descrita no 

decreto, esses produtos são apreendidos e levados para 
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armazenamento na câmara fria da Secretaria de Agricultura, onde 

permanecem até que seja definido o destino desses produtos. 

c. PROCESSO ADMINISTRATIVO – quando um produto de origem 

animal é apreendido, é lavrado um auto de infração e de apreensão. 

O auto de infração gera um processo administrativo que vai apurar a 

infração detectada pelo agente. 

d. DEFESA DO INFRATOR – Após ciência do auto de infração, o 

infrator terá 10 dias para apresentar defesa. 

e. JULGAMENTO – decorrido o prazo da defesa, cabe ao diretor da 

DIFIT decidir em 1ª instância com base na Lei 5.800/2017 e no seu 

decreto 38.981/2018. 

 

Figura 9: Fiscalização de Produtos de Origem Animal 

Fonte: SEAGRI/DF 

 

 3.2 Apreensão de Animais soltos em via pública 

 A apreensão de animais ocorre como forma de prevenção, controle de 

zoonoses e erradicação bem como a defesa e proteção dos animais (BRASIL, 

1998). 
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A apreensão de animais soltos em via pública sendo eles bovinos, 

equinos, ovinos ou caprinos é realizada pela Gerência de Apreensão de 

Animais. Os animais capturados ficam apreendidos e passam por exames para 

a detecção de doenças de notificação obrigatória. Se os resultados dos 

exames laboratoriais forem negativos para as doenças pesquisadas, o animal é 

liberado ao proprietário ou seu representante legal que o reclamar mediante 

apresentação da guia de trânsito animal e demais documentos zoosanitários 

conforme cada espécie (SEAGRI, 2017).  

O Decreto nº 36.589, de 7 de julho de 2015, regulamenta a Lei 5.224, de 

27 de novembro de 2013, estabelece que em caso de animais apreendidos, 

estes serão encaminhados a local determinado pelo Serviço Veterinário Oficial 

(SVO). Neste local esses animais recebem alimentação e são realizados 

exames para diagnóstico de enfermidades de notificação conforme a espécie e 

vacinação, caso necessário (BRASIL, 2013). 

 

3.3 Mapa Diário 

 

O Mapa Diário (Figuras 8 e 9) é um instrumento auxiliar das atividades 

de fiscalização. Nele são preenchidas as informações necessárias no momento 

da abordagem como:  

a. hora da abordagem do veículo; 

b. marca/modelo do veículo; 

c. placa do veículo; 

d. origem do veículo;  

e. destino do veículo; 

f. espécie animal que está sendo transportada; 

g. quantidade de animais; 

h. finalidade dos animais (aglomeração, abate, engorda, etc); 

i. número da GTA (carga animal); 

j. coordenadas (latidude, longitude); 

k. rodovia (local onde é realizado a abordagem); 

l. selo de inspeção (produto animal). 
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Os dados levantados servem de comprovação da efetiva atividade e de 

parâmetro para o planejamento e dimensionamento das ações fiscais. 

 

Figura 9: Mapa Diário de Controle de Trânsito de Animais 
Fonte: SEAGRI/DF 
 
 

Figura 10: Mapa Diário de Controle de Trânsito de Produtos 
Fonte: SEAGRI/DF 
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4. Considerações Finais 

O estágio na Diretoria de Fiscalização de Trânsito foi de importância 

para o acréscimo na minha formação acadêmica uma vez que vivenciei na 

prática o que foi aprendido durante a graduação. Além disso, tive a 

oportunidade de aprender coisas novas, saber como funciona um sistema 

público de fiscalização e ver o quão importante é essa atividade para a saúde 

pública. 

 A DIFIT trabalha 24 horas com o intuito de combater atividades 

clandestinas e com isso evitar a transmissão de doenças para a população e 

para rebanhos. É um órgão que age em prol da lei e em defesa da população 

para assegurar qualidade e segurança ao alimento que chega à mesa do 

consumidor.  

 Com a realização da fiscalização do trânsito de produtos agropecuários, 

cada vez mais teremos produtos de melhor qualidade, o que leva ao aumento 

da exportação além de um maior consumo pela própria população do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

5. Referências 

BBC. Carne na alimentação: quais países lideram o ranking? Disponível 

em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-47125834.  Acesso em 1 jan 2020.  

BBC. Consumo de carne por país selecionado. Disponível em: 

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/F832/production/_105583536_cons

umption_640-nc.jpg. Acesso em 1 jan 2020. 

BBC. Quais países comem mais carne? Disponível em: 

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/11F42/production/_105583537_me

at_map_640-nc.jpg .Acesso em 1 jan 2020.   

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Portaria N° 210, de 10 de novembro de 1998. Regulamento 

técnico da inspeção tecnológica e higiênico-sanitária de carne de aves. 

Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-

animal/empresario/arquivos/Portaria2101998.pdf/view. Acesso em: 26 jan 2020 

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Decreto 9.013, 

de 29 março de 2017. Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/aquicultura-e-

pesca/legislacao/legislacao-geral-da-pesca/decreto-no-9-013-de-29-03-

2017.pdf/view. Acesso em 18 dez 2019. 

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. SISBI. Disponível 

em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/sisbi-

1#section-0. Acesso em 5 fev 2020. 

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Manual de 

Padronização. Disponível em: 

https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201607/20110850-sctq-

manual-de-padronizacao-v18-0-mapa.pdf. Acesso em 17 jan 2020. 

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Trânsito Animal. 

Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-

vegetal/saude-animal/transito-animal. Acesso em 12 jan 2020. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47125834.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/F832/production/_105583536_consumption_640-nc.jpg
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/F832/production/_105583536_consumption_640-nc.jpg
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/11F42/production/_105583537_meat_map_640-nc.jpg
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/11F42/production/_105583537_meat_map_640-nc.jpg
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/arquivos/Portaria2101998.pdf/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/empresario/arquivos/Portaria2101998.pdf/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/aquicultura-e-pesca/legislacao/legislacao-geral-da-pesca/decreto-no-9-013-de-29-03-2017.pdf/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/aquicultura-e-pesca/legislacao/legislacao-geral-da-pesca/decreto-no-9-013-de-29-03-2017.pdf/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/aquicultura-e-pesca/legislacao/legislacao-geral-da-pesca/decreto-no-9-013-de-29-03-2017.pdf/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/sisbi-1#section-0
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/sisbi-1#section-0
https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201607/20110850-sctq-manual-de-padronizacao-v18-0-mapa.pdf
https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201607/20110850-sctq-manual-de-padronizacao-v18-0-mapa.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal


20 
 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Decreto Nº 5.741 de 30 de março de 2006. 

Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-

agropecuaria/ivegetal/bebidas-arquivos/decreto-no-5-741-de-30-de-marco-de-

2006-suasa.doc/view Acesso em 17 jan 2020. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Guia de Trânsito Animal. Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-

animal/transito-animal/arquivos-transito-internacional/ModelodeGTA.pdf Acesso 

em 17 jan 2020. 

BRASIL. Ministério da Economia. Aprendendo a Exportar. Disponível em: 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/index.php/por-que-exportar. Acesso 

em:  01 jan 2020. 

BRASIL. Ministério Público de Santa Catarina. Programa de proteção Jurídico-

sanitária dos consumidores de produtos de origem animal. Segurança 

Alimentar de Produtos de Origem Animal. Disponível em: 

https://documentos.mpsc.mp.br/portal/conteudo/cao/cco/programas/cartilha_po

a_web.pdf . Acesso em 6 jan 2020  

BRASIL. Presidência da República. Decreto n° 9.013, de 29 de março de 

2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 

7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Decreto/D9013.htm#art541. Acesso 26 jan 2020. 

COSTA, B.S. et al. História e evolução da inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem animal no Brasil. Cadernos Técnicos de Veterinária e 

Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG. Belo Horizonte: FEP MVZ 

Editora. N° 77. P. 9-31. 2015. Disponível em: 

https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/editora/caderno%20tecnico%2077%20i

nspecao%20produtos%20origem%20animal.pdf. Acesso em 23 jan 2020. 

ETGES, R. N. A GTA e sua importância na estratégia nacional de erradicação 

e controle de enfermidades dos animais. Informativo Técnico. Secretaria 

Estadual da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócios. Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul. Nº 7, Ano 2, 2011. Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/ivegetal/bebidas-arquivos/decreto-no-5-741-de-30-de-marco-de-2006-suasa.doc/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/ivegetal/bebidas-arquivos/decreto-no-5-741-de-30-de-marco-de-2006-suasa.doc/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/ivegetal/bebidas-arquivos/decreto-no-5-741-de-30-de-marco-de-2006-suasa.doc/view
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-internacional/ModelodeGTA.pdf
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-internacional/ModelodeGTA.pdf
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/index.php/por-que-exportar.%20Acesso%20em:
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/index.php/por-que-exportar.%20Acesso%20em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9013.htm#art541
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9013.htm#art541
https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/editora/caderno%20tecnico%2077%20inspecao%20produtos%20origem%20animal.pdf
https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/editora/caderno%20tecnico%2077%20inspecao%20produtos%20origem%20animal.pdf


21 
 

https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/02101259-inftec-17-

sisbi-poa-e-gta.pdf. Acesso em 25 jan 2020. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 36589, de 7 de julho de 

2015. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286662. 

Acesso em 17 jan. 2020.  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Lei nº 1962 de 08 de junho de 1998. 

Estabelece diretrizes relativas à proteção e à defesa dos animais, bem como à 

prevenção e ao controle de zoonoses no Distrito Federal. Disponível em: 

https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro30004/documen

to%201.pdf. Acesso em 17 jan 2020. 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Lei nº 5800 de 10 de janeiro de 2017. 

Dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, 

vegetal e de microrganismos processados no Distrito Federal e dá outras 

providências. Disponível em: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/306a74dd2d2644ccb0988e2ace55364b/Lei

_5800_10_01_2017.html. Acesso em 29 jan 2020 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Agricultura. Captura de 

Animais de Interesse Pecuário Soltos em Via Pública. Disponível em: 

http://www.seagri.df.gov.br/captura-de-animais-de-interesse-pecuario-soltos-

em-via-publica . Acesso em 17 jan 2020. 

SANTOS, T.M.  et al. Os produtos de origem animal e as toxinfecções 

alimentares. Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia da Escola de 

Veterinária da UFMG. Belo Horizonte: FEP MVZ Editora. N° 77. p. 32-56. 

2015. Disponível em: 

https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/editora/caderno%20tecnico%2077%20i

nspecao%20produtos%20origem%20animal.pdf. Acesso em 23 jan 2020 

https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/02101259-inftec-17-sisbi-poa-e-gta.pdf
https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/02101259-inftec-17-sisbi-poa-e-gta.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=286662
https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro30004/documento%201.pdf
https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro30004/documento%201.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/306a74dd2d2644ccb0988e2ace55364b/Lei_5800_10_01_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/306a74dd2d2644ccb0988e2ace55364b/Lei_5800_10_01_2017.html
http://www.seagri.df.gov.br/captura-de-animais-de-interesse-pecuario-soltos-em-via-publica
http://www.seagri.df.gov.br/captura-de-animais-de-interesse-pecuario-soltos-em-via-publica
https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/editora/caderno%20tecnico%2077%20inspecao%20produtos%20origem%20animal.pdf
https://vet.ufmg.br/ARQUIVOS/FCK/file/editora/caderno%20tecnico%2077%20inspecao%20produtos%20origem%20animal.pdf

	Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
	Relatório de Estágio realizado na Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Governo do Distrito Federal
	BRASÍLIA- DF
	FOLHA DE APROVAÇÃO


