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1. APRESENTAÇÃO 

 

Visando harmonizar e melhor orientar os procedimentos para a gestão zoossanitária 

pelas Unidades Locais da Agrodefesa, a Gerência de Sanidade Animal, por meio das 

coordenações dos programas estaduais elaboraram o presente Manual de Padronização para 

Gestão Zoossanitária. 

Este manual está dividido de acordo com os programas sanitários animal e é 

constituído por Procedimentos Operacional Padrão, que definem as diretrizes a serem 

seguidas pelos servidores na execução das atividades de sanidade animal. 

As diretrizes técnicas utilizadas para a elaboração deste manual estão baseadas nas 

seguintes legislações, de acordo com cada programa sanitário animal: 

1 –Programa Estadual de Sanidade de Ovinos e Caprinos 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/01 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/02 

• Instrução Normativa MAPA nº 20 de 2005 

 

2 – Programa Estadual de Sanidade Avícola 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/01 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/02 

• Instrução Normativa nº 17 de 2006 

• Instrução Normativa nº 32 de 2002 

• Instrução Normativa nº 56 de 2007 

• Instrução Normativa nº 36 de 2012 

• Instrução Normativa nº 04 de 2010 

• Instrução Normativa nº 18 de 2017 

• Ofício Circular DAS nº 07 de 2007 

• Ofício Circular DAS nº 07 de 1999 

 

3 – Programa Estadual de Sanidade dos Suídeos 

• Acordos comerciais, baseados nos processos:  21020.0000949-2013-74 e 

21020.003153-2011-10. 

 

4 – Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/01 



 

 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/02 

• Instrução Normativa MAPA nº 04 de 2015 

 

5 – Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/01 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/02 

• Instrução Normativa MPA nº 45 de 2004 

 

6 – Programa Estadual de Sanidade Apícola 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/01 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DE OVINOS E CAPRINOS 
 

2.1. Procedimento Operacional Padrão para preenchimento da ficha de cadastro Sanitário 
dos estabelecimentos de criação de caprinos e ovinos 
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CRIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 
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1. OBJETIVO 

Descrever o procedimento operacional padrão para o preenchimento e arquivamento do Formulário de 
Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de Caprinos e Ovinos, uniformizando e 
adequando os procedimentos realizados pelas Unidades Operacionais Locais da AGRODEFESA 

 

2.CONCEITOS 

Estabelecimentos de criação de ovinos – são aqueles estabelecimentos que possuem plantel ovino. 

Estabelecimentos de criação de caprinos – são aqueles estabelecimentos que possuem plantel 
caprino. 

 

3. APLICAÇÃO 

Em todos os estabelecimentos no quais criam caprinos e/ou ovinos. 

 

4. DESCRIÇÃO 

Este procedimento operacional padrão - POP refere-se exclusivamente ao PREENCHIMENTO do 
Formulário de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de criação de caprinos e ovinos, sem prejuízo 
dos demais procedimentos adotados pela agência, mediante o preenchimento e posterior lançamento 
no SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSÃO DE GTA. 

 

4.1. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 

1.Dados da Propriedade: Informar os dados da propriedade. 



 

 

Razão Social: Informar o nome da propriedade/estabelecimento; Ex: Faz. Santa Fé ou Agropecuária 
Jacaranda; 

CPF/CNPJ: Informar o número do CPF ou o número do CNPJ do criador; 

Nome do proprietário: Informar o nome do proprietário; 

Elaboração: PESCO/GESAN POP Nº.002/2012 Edição/Revisão:1/0 1 

Inscrição Estadual: Informar o número da Inscrição Estadual; 

CEP: Informar o número do CEP; 

Código do Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento constante no sistema on 

line da AGRODEFESA; 

Endereço: Informar o endereço da propriedade ; 

Telefone e E-mail: Se houver telefone para contato, com DDD, informar; 

E-mail: Se houver e-mail para contato, informar; 

Coordenadas: Informar as coordenadas S (Sul) e W (Oeste) em formato Datum SAD 69 (grau, minuto 
e segundo. Ex: hhºdd'mm,m”); 

Área Total: Informar a área total do estabelecimento; 

 

2.Classificação do Estabelecimento: Informar dados do Estabelecimento; 

 

2.1 Tipo de exploração: Assinalar as características de exploração econômica da propriedade 
(carne,couro,lã,leite e mista);2.2 Manejo: Assinalar as características de manejo utilizado na 
propriedade(intensivo, extensivo e misto); 

2.3 Finalidade: Assinalar as características da principal atividade da propriedade (reprodução ou 
produção); 

2.4 Manipula produtos ou subprodutos de origem animal para fins comerciais: Anotar na quadrícula 
correspondente Sim ou Não; 

2.5 Origem dos animais: Assinalar a quadrícula correspondente a origem dos animais e especificar a 
origem. Ex: em caso de animais importados especificar o país de origem, se for de outra propriedade 
especificar o nome da propriedade e se a origem for de outro município citar o município de origem 
dos animais; 

2.6 Realização de comércio de animais ou material de multiplicação animal: assinalar a quadrícula 
correspondente a realização de comércio de animais ou material genético (local, intraestadual, 
interestadual ou internacional); 

2.7 Sistema de identificação dos animais:assinalar a quadrícula correspondente ao sistema de 
identificação dos animais, caso seja assinalada a quadrícula outros especificar o sistema de 
identificação utilizado; 

 

3.Número de Animais e Raça: 



 

 

Raça:Informar a raça dos animais assinalando o código de raças de caprinos e ovinos conforme tabela 
exis tente no formulário de cadastro dos estabelecimentos. Ex: raça de Elaboração: PESCO/GESAN 
POP Nº.002/2012 Edição/Revisão:1/0 2 

caprinos – se os animais forem da raça Boer preencher com o código 1.4, se for outras(informar a raça 
no formulário e preencher com o código 1.16). 

Número de Animais: Informar o número de animais existentes na propriedade conforme faixaetária 
(até 06 meses; acima de 6 meses), sexo (Feminino ou Masculino) e espécie animal ( preencher a 
tabela de caprinos e preencher a tabela de ovinos). Caso a propriedade tenha caprinos e ovinos 
preencher as duas tabelas com suas respectivas faixas etárias e sexo. 

. 

4. Aspectos Sanitários: Informar os aspectos sanitários; 

4.1. Fonte de àgua: Assinalar a fonte de água que abastece o estabelecimento. 

4.2.Realização de vacinação: Assinalar a quadrícula e caso a resposta for afirmativa especificar qual 
vacina foi utilizada; 

4.3.Realização de vermifugação: Assinalar a quadrícula e caso tenha realizado vermifugação, 
especificar qual o vermífugo foi utilizado; 

4.4.Tipo de abate: Assinalar na quadrícula o tipo de abate que é realizado. Ex: assinalar SIM se o 
abate for acompanhado por Serviço de Inspeção Municipal, assinalar SIE- se o abate for 
acompanhado pelo Serviço de Inspeção Estadual e assinalar SIF se o abate for acompanhado pelo 
Serviço de Inspeção Federal; 

4.5.Ocorrência de enfermidades (doenças): Assinalar a quadrícula correspondente e caso tenha 
ocorrido alguma doença, citar quais as doenças; 

 

5.Outras Espécies Existentes Na Propriedade: 

5.1. Quantidade de animais: 

Informar a quantidade de animais,conforme a espécie, existente na propriedade, caso haja nimais de 
outras espécies descrever. Ex: 56 Bovinos , 25 Aves, 04 Equídeos e Suídeos. 

Nome e assinatura do médico veterinário/CRMV: Informar o nome por extenso do FEA 
responsável pelo preenchimento do Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de 
Caprinos e Ovinos; 

Data do cadastro: Informar a data da realização do cadastro. 

Proprietário ou Responsável: Assinatura do proprietário ou do responsável pelo 
estabelecimento. 

Observações: Esclarecemos que conforme determina a IN Nº 20 - MAPA, de 15/08/2005, Art.8º 
“Para efeito desta Instrução Normativa, os estabelecimentos que desenvolverem atividades de 
caprino e ovinocultura deverão estar devidamente cadastrados nos Serviços Oficiais Estaduais, 
segundo modelo padrão de informações básicas (Anexo III). 

6. ANEXOS 

 



 

 

ANEXO I: Modelo de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de caprino 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

3. PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE AVÍCOLA 
 

3.1. Procedimento operacional padrão para registro de estabelecimentos  avícolas 
comerciais e de ensino e pesquisa 
 

 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

Gerências de Sanidade e CADASTRO E CONVENIOS 

pop gesan nº. 005/2020 

Nº de Folhas 

 

08 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS  AVÍCOLAS 

COMERCIAIS E DE ENSINO E PESQUISA. 

06/02/2020 

 

1. OBJETIVO 

Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de Defesa 

Sanitária Animal do Estado de Goiás (AGRODEFESA) no sentido de atender a demanda de 

registros de granjas comerciais e os Estabelecimentos de Ensino e Pesquisa . Os 

Estabelecimentos comerciais são de Corte, Postura, Recria de Postura, Outras aves e 

Ornamentais .  

Todos os estabelecimentos devem ser registrados inclusive aqueles com menos de mil aves, 

pois é condição para que se realize o trânsito interestadual. 

 

2. CONCEITOS 

ESTABELECIMENTO DE AVES COMERCIAIS DE CORTE: estabelecimento de exploração 

de aves comerciais para produção de frangos (Gallus gallus domesticus) e perus (Meleagris 

gallopavo) para abate; 

ESTABELECIMENTO DE POSTURA COMERCIAL: estabelecimento de exploração de aves 

comerciais para produção de ovos de galinhas (Gallus gallus domesticus) para consumo; 

ESTABELECIMENTO DE RECRIA: granja ou núcleo de recria de pintinhas de 1 dia de 

postura comercial até 20 semanas de idade, desde que realizem postura de aves para 

alojamento próprio, podendo a fase de produção ser realizada na mesma propriedade ou em 

outra, porém, do mesmo proprietário e que as aves não sofram trânsito interestadual; 

ESTABELECIMENTO AVÍCOLA DE CRIAÇÃO DE OUTRAS AVES NÃO CONTEMPLADAS 

NAS DEFINIÇÕES ANTERIORES, À EXCEÇÃO DE RATITAS: estabelecimentos destinados 

à produção de carne e ovos para consumo ou ovos férteis e aves vivas que possam ser 

destinadas a consumo humano; 



 

 

ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE AVES ORNAMENTAIS: granjas, núcleos ou 

incubatórios destinados a produção e comercialização de ovos férteis ou aves vivas com 

finalidade ornamental, aplicáveis às: galinhas, codornas, perus, patos, marrecos, gansos, 

faisões e galinhas d`angola; 

 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OU PESQUISA: são compreendidos pelas granjas, 

núcleos ou incubatórios destinados ao ensino ou pesquisa. 

REGISTRO: iniciado pela UOL que recebe toda documentação necessária, emite a DARE e 

repassa à GECCI; 

CADASTRO: realizado pela UOL, no sistema GTA (SIDAGO), para emissão de guias de 

trânsito animal; 

FEA: Fiscal Estadual Agropecuário integrante do quadro funcional da AGRODEFESA; 

GECCI: Gerência de Cadastro, Convênios e Inspeção; 

GESAN: Gerência de Sanidade Animal; 

RT: Profissional Médico veterinário, responsável técnico pelo estabelecimento 

SVO: Serviço Veterinário Oficial - constitui-se do Serviço de Sanidade Agropecuária 

(SEDESA) da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de Goiás (SFA/GO) e do 

órgão de defesa sanitária animal – Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – 

vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento de Goiás; 

UOL: Unidade Operacional Local; 

UR: Unidade Regional; 

DARE: Documento de arrecadação da receita estadual; 

TF: Termo de fiscalização; 

LAUDO: Laudo de vistoria 

 

3. APLICAÇÃO 

Em todo o território do Estado de Goiás, em estabelecimentos avícolas comerciais de acordo 

com a IN MAPA 56/2007, IN MAPA 10/2013 e IN Agrodefesa  04/2010 . 

4. DESCRIÇÃO 

Na Agrodefesa, devem possuir REGISTRO, as categorias de  estabelecimentos avícolas: 

Estabelecimentos de aves comerciais de corte (frangos e perus); 

Estabelecimentos de aves de postura comercial (galinhas); 

Estabelecimentos de recria de aves de postura comercial. 

Estabelecimentos de criação de outras aves não contempladas nas definições anteriores, à 

exceção de ratitas (outras aves destinadas à produção de carne ou ovos para consumo, ovos 

férteis e aves vivas, codorna, pato, faisão etc);  



 

 

Estabelecimento de Criação de aves ornamentais: destinadas à produção de ovos férteis e 

aves vivas, galinhas ornamentais, galo índio, garnizé, galinha d’angola,  codorna, peru, pato, 

marreco, ganso, faisão. 

Estabelecimentos de Ensino ou Prsquisa: Criação de várias espécies com finalidade de 

ensino e pesquisa. 

 

ETAPAS PARA O REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

1 – CADASTRO DO PRODUTOR E DA PROPRIEDADE 

O produtor, proprietário, possuidor do estabelecimento rural ou por seu procurador legalmente 

constituído através da apresentação da documentação exigida pela IN Agrodefesa 11/2018 

fará o cadastro na Agrodefesa. 

 

2 – APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA A UOL: 

Quadro l- Documentos necessários para registrar estabelecimentos avícolas comerciais 

1 Requerimento Padrão da Agrodefesa (no site controle produtivo-cadastro de 

estabelecimentos-documentos))  

2 Taxa de acordo com a capacidade de alojamento (Lei 18.745/2014)  

CAPACIDADE DE ALOJAMENTO MENOS DE MIL AVES É ISENTO DE TAXAS 

3 Cópia do cartão do CNPJ (se pessoa jurídica)  

4 Cópia do Registro na Junta comercial ou Contrato Social (se pessoa jurídica)  

5 Cópia do CPF (se pessoa física) 

6 Cópia da Inscrição Estadual 

7 Declaração do Médico Veterinário como responsável técnico pelo controle sanitário avícola 

(IN 56/2007 MAPA).  

8 Planta ou Mapa de Localização- poderá ser aceito um mapa, mesmo que desenhado, 

desde que neste sejam anotadas as rodovias de acesso à propriedade, os limites, matas, 

cursos d’água e a disposição das instalações dentro da propriedade. Também poderá ser 

aceita uma foto ou impressão de programas de visualização via satélite (Terraview, Google 

Earth, etc.), desde que a definição da imagem seja suficiente para visualizar as instalações 

9 Planta baixa das instalações  

CAPACIDADE DE ALOJAMENTO COM MENOS DE MIL AVES É ISENTO 

10 Análise microbiológica da água 

11 Memorial Descritivo conforme modelo padrão (no site controle produtivo-cadastro de 

estabelecimentos-documentos). 

12 Comprovante de endereço para recebimento de correspondência  

 

3– CHECAGEM DOS DOCUMENTOS 



 

 

Quando o produtor entrega a documentação na UOL, esta deve ser checada, se estiver 

incompleta o processo fica em espera. Desta forma o SVO só agendará a visita ao 

estabelecimento se a documentação estiver completa de acordo com a GECCI. 

 

4– AGENDAMENTO DA VISITA DO SVO AO ESTABELECIMENTO 

Esta visita gera dois documentos: o Laudo de vistoria e o TF. Em caso de  pendências, estas 

devem estar contempladas, também no TF e o produtor deve ser orientado a arquivar o 

mesmo no estabelecimento de criação para auditorias e supervisões posteriores do SVO. 

 

5– VISITA DO SVO AO ESTABELECIMENTO 

É imprescindível que no momento da visita o Médico Veterinário percorra toda a propriedade, 

verificando minuciosamente as cercas, instalações, distâncias regulamentadas e condições 

de biosseguridade. Situações que não impedem o registro, mas constituem um risco sanitário 

(manejo inadequado da composteira, acúmulo de lixo e outros materiais que possam atrair 

animais indesejáveis para a área de produção, áreas dos silos com restos de ração, etc.) 

podem ter sua adequação orientada ao Responsável Técnico (RT) e ao produtor no Termo de 

Fiscalização. 

 

6– PREENCHIMENTO DO LAUDO PELO SVO (ANEXO I) 

O cabeçalho do Laudo contém as informações importantes e essenciais para o registro e 

avaliação da propriedade, todos os campos devem ser preenchidos e o número do TF será o 

número do Laudo, inclusive a obrigatoriedade das coordenadas geográficas. 

 

 Inspeção física, sanitária e documental: 

 

1 Descrição do manejo adotado e documentação: observar a forma de produção, o vínculo do 

RT com a propriedade, as GTAs arquivadas, manejo e reutilização da cama, materiais, 

medicamentos e outras substâncias, destino das carcaças, composteiras, sistema de 

desinfecção de veículos, substâncias e materiais utilizados na limpeza, destino da água 

utilizada, bem como a presença de aves doentes. 

1a. Substâncias e materiais utilizados na limpeza: Devem estar adequadamente 

acondicionados, identificados e dentro dos prazos de validade. Caso a instrução de uso dos 

mesmos não esteja registrada de nenhuma forma, deve-se recomendar ao RT do 

estabelecimento para que faça a orientação por escrito.  

1b. Sistema de desinfecção de veículos: Poderão ser admitidos arcos de desinfecção, 

pulverizadores, bombas (mesmo portáteis) ou rodolúvios. Qualquer que seja o sistema de 



 

 

desinfecção utilizado, este deve funcionar adequadamente e ser exclusivo para o 

estabelecimento.   

1c. Destino de resíduos: as carcaças, ovos descartados, cama devem estar em composteiras, 

ou passarem por processo de incineração. 

1d. Registro do manejo adotado ou fichas de controle sanitário das aves alojadas: Pode ser 

um livro ou fichas de acompanhamento do lote (FAL). Nesse documento devem estar 

anotados todos os cuidados com as aves, como dados zootécnicos e de produção, 

mortalidade, visita do RT, vacinações e medicações utilizadas. Também podem ser descritos 

dados de cloração e tratamento da água fornecida às aves, orientações de manejo de cama e 

ração, desinfetantes, detergentes, limpeza, etc. 

 

2. Localização e isolamento das instalações: Deve traçar um perfil da quantidade, dimensões, 

localização das instalações, cercas, propriedades vizinhas, etc. Por constituir risco sanitário 

para as aves em as distâncias, essas devem ser respeitadas e cumpridas. 

2a. Distância de 3 km entre estabelecimentos avícolas de diferentes aptidões: corte , postura 

ou ornamental. 

2b. Distância de 3 km entre o estabelecimento e outros estabelecimentos de aves de 

reprodução: matrizeiros, avozeiros , incubatórios. 

2c . Distância de 100 m entre o estabelecimento e estradas ou rodovias caso não seja 

respeitada, poderá ser minimizada com a construção de barreiras, como muros e cercas 

vivas. . 

2d. Distância de 300m entre criações de frango de corte. 

2e. Tela com malha de até 2,54 cm nos galpões ou área de produção: As telas deverão ter 

vãos de malha de diâmetro máximo de 2,54 cm, o FEA pode utilizar uma régua comum na 

medição. 

2f. Cerca de isolamento com no mínimo 1,0 m de altura em volta da área de produção, 

afastada 5 m das instalações: quanto à estrutura física da cerca, não há materiais específicos 

determinados para sua construção ao redor dos galpões ou núcleos em granjas produtoras de 

aves de corte ou de postura comercial. Entretanto, ela deve impedir a entrada de animais 

domésticos na área de produção. Dessa forma, poderá ser aceita a utilização de fios de 

arame, tela ou outro material. 

2g. Limpeza da área externa: refere-se à área externa do galpão ou núcleo que deve estar 

livre de lixo, entulho e mato, que funcionam como abrigos para roedores e outros tipos de 

animais. 

3. Barreiras naturais e barreiras físicas: Deve-se observar quais as barreiras naturais e físicas, 

como vegetação, acidentes geográficos, lagos, rios, córregos, muros, etc. Caso o proprietário 

tenha animais domésticos, o Médico Veterinário da Agrodefesa deve considerar alguma forma 



 

 

de barrar o trânsito desses animais, uma vez que alegações de que os animais ficam presos 

não atendem à Instrução Normativa de Registro. Essas alternativas podem ser constituídas 

de vegetação baixa, telas ou outro material capaz de impedir o trânsito desses animais. O 

fechamento da cerca (porta, portão, colchete) deve seguir o mesmo padrão da cerca e 

igualmente impedir o acesso de animais domésticos. 

3a. Portão de entrada de veículos e Livro ou planilha para controle de Veículos: deve 

ser arquivado na propriedade contém os dados de todos os veículos que entram na 

propriedade, inclusive o caminhão de rações. Caso esta planilha esteja em branco no 

momento da visita, o Médico Veterinário da Agrodefesa deve considerar esse fato como 

pendência para registro e dar um prazo para a adequação; durante este prazo, deverá ser 

anotado o trânsito de todos os veículos e esse controle será novamente apresentado à 

Agrodefesa, na UOL ou em nova visita para verificação das pendências de registro. 

3b. Portão de entrada de pessoas, Livro ou planilha para controle de pessoas,  

Controle do acesso e fluxo de trânsito de veículos e pessoas: deve descrever os cuidados 

com acesso à propriedade (se existe portaria, controle de trânsito de veículos e de pessoas) e 

de que forma o controle é feito (planilhas, livros). Também, se existem cercas, estradas e 

orientações por escrito e sinalizações para a entrada de outras pessoas na propriedade.  

 As anotações deverão ser realizadas em livro ata ou uma planilha discriminando todas as 

pessoas que visitaram a propriedade. Nesse controle, devem estar especificados os dados do 

visitante e a data da visita. Também deve estar disponível, declaração individual dos 

visitantes, onde os mesmos se declaram isentos de enfermidades ou sinais clínicos 

sugestivos de doenças que possam contaminar as aves e de vazio sanitário por período não 

inferior a 24 horas.  

Além do controle e da declaração do visitante, as pessoas estranhas à propriedade devem ser 

submetidas a algum procedimento sanitário que proteja as aves da possibilidade de 

veiculação de agentes de doenças por essas pessoas, como o uso de pedilúvios ou de 

propés. Esse controle deve estar disponível na propriedade permanentemente. 

3c. Ausência de árvores frutíferas: não há na legislação texto explícito sobre a 

proibição, porém o FEA pode exigir outras ações por parte do responsável pelo 

estabelecimento que mitiguem o risco epidemiológico, aumentando a biossegurança (exames 

de salmonela, controle de IA e DNC, reforço de telagem etc.  

3d. Presença de placa de restrição: tem o objetivo de evitar a entrada de pessoas 

alheias ao processo. Sugestão de dizeres mínimos: PROIBIDA A ENTRADA . 

4. Cuidados com a ração e a água: Observar as formas de capacitação e de tratamento da 

água servida, forma e localização de armazenamento da água e da ração e cuidados com a 

limpeza e higiene dos utensílios utilizados para o fornecimento às aves. A ração deve estar 

protegida de umidade, roedores e nos comedouros protegida de aves silvestres. 



 

 

4a. Verificar a validade do kit de cloração da água. 

4b. Verificar a existência e atualização da planilha de cloração. 

4c. Destino da água utilizada: observar se a água que é utilizada para a limpeza e 

desinfecção das instalações e equipamentos recebe algum tipo de cuidado a fim de evitar o 

risco de transmissão de doenças. Em caso negativo, pode-se fazer a orientação ao RT para 

adequação ou redirecionamento dos efluentes para fora da área de produção das aves. 

 

5. Programa de saúde avícola: observar os procedimentos padrões de prevenção e controle 

de doenças, como vacinações, utilização de medicamentos, e assistência veterinária (forma, 

periodicidade, etc.). 

5a. Protocolo de registro de pragas: pode ser um livro ou uma planilha onde sejam descritos 

quais os procedimentos, sustâncias, quantidade, tipo de armadilhas e suas localizações, bem 

como a análise de eficácia dos métodos utilizados. As orientações do RT devem estar 

expressas e esse controle deve ter anotações periódicas.  

Caso os dados estejam em branco no momento da visita, o Médico Veterinário da Agrodefesa 

deve considerar esse fato como pendência.  Deverá ser anotado o método e as substâncias 

utilizadas e a análise de eficácia (ex.: armadilhas para rato, quantidade, localização, 

substâncias e a marcação, no formulário, das iscas que foram consumidas, das armadilhas 

que estavam vazias e tiveram as iscas substituídas, etc.). Após as anotações, esse controle 

será novamente apresentado à Agrodefesa, em nova visita para verificação das pendências 

de registro. 

5b . Protocolo de vacinações e medicações executadas. 

5c .  Ausência de aves doentes: se no momento da visita forem observadas aves com sinais 

clínicos sugestivos de doenças avícolas, o Médico Veterinário da Agrodefesa junto ao RT, 

devem, priorizar a situação  e seguir o preconizado em plano de contingência, de acordo com 

a gravidade da situação. 

5d . Ausência de alta mortalidade:  

O estabelecimento somente deve ser registrado quando recuperar a condição sanitária 

satisfatória. 

 

6. Plano de contingência: é um roteiro que a granja deverá seguir para o caso de ocorrência 

de uma doença avícola, como o controle da entrada e saída de aves, produtos, subprodutos e 

resíduos, materiais, pessoas e equipamentos, limpeza e desinfecção das instalações, 

sacrifício das aves, destruição das carcaças, etc. 

 

7. Plano de capacitação de pessoal: descrição das ações do estabelecimento ou empresa 

integradora sobre o treinamento dos funcionários atuantes. Se há participação dos mesmos 



 

 

em cursos, reuniões, etc e se há orientações por escrito: listas de presença, certificados, 

cartilhas, folhetos. 

 

8. Descrição das pendências todas as situações que não se encontram em conformidade no 

momento da visita e que podem ser corrigidas ou atenuadas (não constituem impedimento 

para o registro), inclusive as orientações ao RT. Neste caso o Médico Veterinário fará a 

notificação das pendências no TF (Anexo II) e toda a parte documental (planilhas, livros, 

fichas, GTA ) poderá ser apresentada na UOL dentro do prazo estipulado pelo FEA, em caso 

do não cumprimento da orientações, no prazo estipulado o produtor será multado. 

 

Conclusão: o estabelecimento poderá ser apto segundo a IN 56/MAPA de 2007, ou apto com 

restrição sendo que as pendências deverão ser resolvidas em 30 dias, ou inapto, por não 

atender ao mínimo exigido pela legislação. Em situações onde haverá trânsito interestadual, 

será exigido exame de Salmonela sp. Em situações onde o Estabelecimento envie aves para 

as Revendas de ave vivas ou exposições, deverá seguir a IN 10/2013 MAPA com exames de 

Salmonela quatro vezes ao ano. 

 

7° PASSO – CANCELAMENTO DE REGISTRO 

A UOL deverá esclarecer ao produtor no ato da entrega da Certidão da situação cadastral, 

que ao se desativar uma Granja, deve-se solicitar o cancelamento do registro da mesma 

através de requerimento. A granja terá seu saldo zerado e será realizado bloqueio por 

espécie. 

 

Quadro II- Documentos necessários para o cancelamento de Registro 

1 Requerimento (no site da Agrodefesa)  

2 Quitação das taxas devidas (pagamento anual) 

CAPACIDADE DE ALOJAMENTO DE MENOS DE MIL AVES É ISENTO 

3 Termo de fiscalização informando a inativação da produção ou do proprietário 

 

As taxas vencem no dia 31 de janeiro de cada ano, é importante avisar ao produtor que se ele 

cancelar o registro após esta data pagará também a taxa do ano vigente.  Pode ocorrer 

mudança de produtor neste caso, o processo para registro deverá reiniciar, pois apesar de ser 

o mesmo estabelecimento, terá um novo  responsável, sempre avisar ao novo produtor que 

ele deverá reenviar todos os itens de registro do Quadro I. 

 

ANEXO I 



 

 

LAUDO DE VISTORIA PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (corte, postura, outras 

aves, ornamentais) E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E PESQUISA.  

 

 

 

Proprietário:_____________________________________________________________________________ 

Estabelecimento:_______________________________ (Cód. AGRODEFESA) _______________________ 

IE:________________________________________CPF_________________________________________ 

Coordenadas:_____________________S __________________________W 

Categorias: (   ) corte   (   ) postura    (  ) outras aves  (   ) ornamentais (  ) Ensino e  Pesquisa 

Espécies de aves alojadas: _________________________________________________________________ 

Capacidade de alojamento __________________________________________________________________ 

Inspeção Física e Sanitária e Documental 

NA= Não se aplica, C=Conforme, NC= não conforme,   CR= Conforme com restrição 

(anotar nas pendências) 

NA C NC CR 

1 Descrição do manejo adotado e documntação de trânsito   

a Substâncias e materiais utilizados na limpeza de  instalações e veículos     

b GTA de origem e de destino      

c Envio de aves/ovos férteis para Revendas de Aves Vivas     

d Destino de resíduos (Carcaças,cama,ovos descartados, composteira)     

e Registro do manejo adotado (livro, ficha, informatizado)     

2 Localização e isolamento das instalações   

a Distância de 3 km entre  abatedouros, fábrica de ração     

b Distância de 3 km entre o estabelecimento e outros estabelecimentos de aves 

de reprodução  

    

c  Distância  de 100 m entre o estabelecimento e estradas ou rodovias     

d  Distância de 300 m entre criações de frango de corte     

e Tela com malha de até 2,54 cm     

f Cerca de isolamento com o mínimo de 1,0 m de altura, afastada a 5 m     

g Limpeza da área externa (lixo, entulho)     

3 Barreiras naturais e físicas  

Laudo nº            / 20  



 

 

a Portão de entrada e saída de veículos, com arco de desinfecção     

b Portão de entrada de pessoas pé de lúvio      

c Ausência de árvores frutíferas      

4 Controle do acesso e fluxo de trânsito  

a Livro ou uma planilha para controle pessoas      

b Livro ou uma planilha para controle de veículos     

c Presença de placa de restrição de trânsito a pessoas alheias ao sistema de 

produção 

    

5 Cuidados com a ração e a água  

a Verificar a validade do kit de cloração de água     

b Verificar a existência e atualização da planilha de cloração     

c Destino da água utilizada     

d Se a criação for ao ar livre a ração e água estão protegidas por telas de 2,54 cm     

6 Programa de saúde avícola   

a Protocolo de registro de pragas     

b Protocolo de vacinações e medicações executadas     

c Ausência de aves doentes      

d Ausência de alta mortalidade     

7 Plano de contingência para emergência sanitária     

8 Plano de capacitação de pessoal  

a Limpeza das roupas e calçados do funcionário 

b Comprovação com folha de frequência e ou material didático ou conhecimento     

9  DESCRIÇÃO DAS PENDÊNCIAS (CR)  

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 O estabelecimento encontra-se: 

(     ) APTO IN 56/2007 MAPA 

(     ) 

(     ) 

 

(      ) 

APTO IN 56/2007 MAPA COM PENDÊNCIAS  

APTO IN 56/2017 MAPA COM EXAMES DE SALMONELA TRÊS VEZES AO ANO  

 

INAPTO 

Data: 

____________________, _______ de ____________ de ________________ 

 

 

________________________________ 

Carimbo e Assinatura 

                                                  Méd. Veterinário da AGRODEFESA 

  

____________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estabelecimento 

 

 

 

ANEXO I       OBS: O LAUDO DE VISTORIA TERÁ O MESMO NÚMERO DO TF. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA  

 X Propriedade Rural       Estabelecimento Comercial/Industrial       Trânsito       

Pessoa Física       Eventos Agropecuários
Nome / Razão Social: GRANJA CAJURI 

RG / Insc. Estadual:  11279264X CPF / CNPJ: 453 489 122 00 

Endereço: RUA DS ACÁCIAS 107 SETOR UNIVERSITÁRIO 

Município / UF: GOIANIA - GO CEP:75 223-055 Fone: 62 3201 3574 

Latitude : 16°43’42” Longitude:49°15’8,3” Email do Proprietário: XXXX@ gmail.com 

                                                                                                                                                       ATIVIDADES 

Objetivos Sub-objetivos Produto Quantidad Programa(s) 

cadastro/registro/progr atualização de aves 10.000 PESA 

cadastro/registro/progr cadastro/registro aves 10.000 PESA 

vigilância ativa inspeção de aves 10.000 PESA 

vigilância passiva atendimento a aves 10.000 PESA 

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO/ORIENTAÇÕES 

Situação encontrada: Em visita técnica ao estabelecimento concluimos que o mesmo está apto como 

granja regular dispensada de exames, com as seguintes pendências, abaixo notificadas, que deverão ser 

atendidas em 30 dias a partir de hoje: 

Acúmulo de lixo nas imediações dos galpões; 

Presença de três pés de goiaba ao lado dos galpões; 

Ausência de planilha de controle de roedores; 

OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS (Nome/Série/Número) 

Laudo de vistoria nº 128524 

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Nome: Walter Mota 

RG:9950487 CPF: 453 489 122 00 

Endereço: RUA DS ACÁCIAS 107 SETOR UNIVERSITÁRIO 

Município / UF: GOIANIA - GO CEP: 75 223-055 Fone: 62 3201 3574 

Assinatura:XXXXXXXXXXX Data/Hora da 

                                                                                  FISCAL AGROPECUÁRIO RESPONSÁVEL 

Nome Assinatura 

MÉDICO(A) VETERINÁRIO (A) AGRODEFESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                                  ACOMPANHANTES 

MÉDICO(A) VETERINÁRIO (A) AGRODEFESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

  



 

 

3.2. Procedimento operacional padrão para vigilância ativa para influenza aviária e  
doença de newcastle em aves reprodutoras e de postura comercial em final de 
produção (aves de descarte) 
 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

Nº de folhas 

6 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA VIGILÂNCIA ATIVA PARA INFLUENZA 

AVIÁRIA E  DOENÇA DE NEWCASTLE EM AVES REPRODUTORAS E DE POSTURA 

COMERCIAL EM FINAL DE PRODUÇÃO (AVES DE DESCARTE). 

Data da 

Emissão 

 

 

OBJETIVO 

Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal do 

Estado de Goiás (AGRODEFESA) no sentido de procedimentos permanentes de vigilância para IA (Influenza 

Aviária) e DNC (Doença de Newcastle), caracterizada principalmente pela coleta de material para 

monitoramento para estas doenças, em estabelecimentos avícolas de reprodução (matrizeiros, avozeiros) e de 

postura comercial, em final de produção. 

APLICAÇÃO 

Em todo o território do Estado de Goiás, em estabelecimentos avícolas de reprodução(matrizeiros, avozeiros) e 

de postura comercial em final de produção. Conforme estabelecido pela legislação supracitada, a periodicidade 

será mensal e abrangerá um mínimo de 10 (dez) estabelecimentos ou granjas cada mês. 

FUNÇÕES DA COORDENAÇÃO DO PESA 

3.1- Seleção dos estabelecimentos avícolas levando-se em consideração o cronograma de descarte apresentado 

pelos mesmos mensalmente às UOLs, com cópia ao PESA, quando tratar-se daquelas coletas de lotes próximos 

ao descarte (a partir de 59 semanas). 

- providenciar junto ao Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário (LABVET) os meios de cultura BHI (Brain 

Heart Infusion) para a coleta; 

- providenciar e enviar materiais para coletas aos regionais: 

Materiais Quantidade (por estabelecimento) 

caixa de isopor 01 

frascos de tubos falcon com meio de BHI 06 

Gelo Quantidade suficiente para refrigeração 

Suabes de ryon 70 

Sacos de coleta 01 

Lacres 01 

Tesoura 01 

EPI (luvas, máscaras, óculos de proteção) 01 conjunto por técnico 



 

 

3.4- receber as cópias escaneadas dos formulários de de coleta e Envio de Material ao Laboratório 

FUNÇÕES DA UNIDADE REGIONAL (UR) 

4.1- Distribuir os materiais para as UOLs; 

4.2- providenciar logística para deslocamento e estadia dos FEAS envolvidos. 

FUNÇÕES DA UNIDADE LOCAL 

5.1- Manter atualizado o cronograma de descarte através de contato com os sanitaristas das granjas com envio 

mensal à coordenação do PESA; 

5.2- receber e acondicionar os materiais enviados pela Coordenação à UR; 

5.3- ficar atento a comunicados da Coordenação do PESA sobre as datas de coletas sugeridas; 5.4- agendar com 

o sanitarista do estabelecimento avícola a data da coleta; 

5.4- manter o meio congelado, devendo ser descongelado no momento da coleta 

PROCEDIMENTO PARA COLETA 

6.1- Proceder a coleta realizando 03 (três) pools com 10 (dez) suabes de traquéia e 03 (três) pools com 10 (dez) 

suabes de cloaca. Cada pool é depositado em um tubo falcon com meio de BHI, conservado até então, 

congelado. Em resumo, serão coletadas amostras de 30 aves, sendo que cada propriedade será submetida à 30 

suabes de traquéia e 30 de cloaca, tendo o cuidado para depositá- los em seus respectivos frascos, sendo “T” 

para traquéia e “C” para cloaca (1 pool = 10 suabes). 

6.2- Após as coletas os frascos bem fechados deverão ser lacrados em saco de coleta e acondicionados 

verticalmente dentro da caixa de isopor com gelo, para serem transportados até a UOL, onde devem ser 

novamente armazenados no freezer, mantidos congelados até o laboratório. 

6.3- preencher o “Formulário de coleta e Envio de Material ao Laboratório”, conforme modelo em anexo , o 

mesmo deve ser emitido, com clareza, e m 0 2 v i a s e escaneado, sendo que uma via é de controle do LABVET, 

a original para o LANAGRO e a cópia escaneada deve ser enviada à Coordenação do PESA via e-mail para 

conferência antes do envio das amostras. 

6.4- Enviar amostras ao laboratório acondicionando os tubos “falcon” congelados mantendo-os na posição 

vertical dentro da caixa de isopor com gelo preenchendo os espaços vazios com folhas de jornal. Vedar a caixa 

com fita adesiva. Colocar as duas vias do “Formulário de coleta e Envio de Material ao Laboratório para 

Vigilância Ativa em Aves”, devidamente preenchido e assinado, dentro de um envelope fechado, fixando-o na 

parte externa da tampa da caixa do isopor, com fita adesiva 

FUNÇÕES DO LABVET 

7.1- Fornecer os meios de cultura BHI congelados e nos frascos para as UR; 7.2- recepcionar , acondicionar e 

enviar ao Lanagro as amostras coletadas; 

 7.3- conferir o formulários. 

 

FUNÇÕES DOS RTs 

8.1- Informar o Cronograma de abate das aves de descarte, para UOLs com cópia para o PESA; 8.2- proporcionar 

condições de acesso às granjas. 

 



 

 

FORMULÁRIO DE COLHEITA E ENVIO DE MATERIAL AO LABORATÓRIO PARA VIGILÂNCIA ATIVA EM AVES – PNSA 

 

Identificação da amostra 

Termo de colheita nº       Lacre(s) nº       Data da colheita:       

 1 País de Origem       2 Responsável pela colheita: 

Identificação do estabelecimento avícola 

3 Nome do Estabelecimento/Incubat. (razão social) ou Sítio de Aves Migratórias:       

 

Proprietário:       

4 Nº registro no órgão oficial:                 Nº cadastro no serviço veterinário oficial:       

Endereço:       

Bairro:       Município:       U.F.    

CEP:       Fone:       Fax:       

5 Empresa: Nome do empresa (razão social):       

 

6 Endereço: 

Bairro:       Município:       U.F.   

CEP:       Fone:       Fax:       

Identificação do lote de aves 

Núcleo:       Lote:       7 Idade (dia ou sem):       8 Nº aves:       9 Nº Total granja:       

10 Tipo de Ave  

 Galinhas  Perus  Avestruzes  Codorna 

 Marreco     Pato    Emas  Perdiz   

 Aves Silvest./Migrat.    Aves Ornamentais    Outras (especificar) 

11 Tipo de exploração de aves  Granja   Incubatório  

 Matrizes  Avós  Bisavós  Linhas Puras  Frango de corte   

Postura 

comercial 

 Recria P. comercial  Subsistência  SPF  Prod. Ovos Control. 

 Outros (especificar) 

Utilização de Vacina contra Doença de Newcastle  

12  Não      Sim inat.   Sim viva 13 Data da última vacinação       

Utilização de Vacina contra Salmonella Enteritidis 

14  Não      Sim inat.   Sim viva 15 Data da última vacinação       

16 Tipo de Vigilância 

 Certificação de estabelecimento de reprodução 

para Salmonelas e Micoplasmas 

 Monitoramento de estabelecimento comercial para 

Salmonelas 

 Mortalidade em aves de corte – colheita no SIF  Importação 



 

 

 Aves de descarte  Exportação* 

 Sítios de aves migratórias  Compartimentação 

*especificar os testes a serem realizados para cada agente a pesquisar, no campo observação  

17 Agentes a pesquisar 

 Newcastle       Influenza Aviária    Laringotraqueíte  Salmonelas  Micoplasmas     

18 Tipo de quantidade de Amostras Colhidas (escrever o número de amostras colhidas) 

 Soros nº        Suabes de Cloaca nº        Suabes de traquéia nº       
 Propé nº        Suabes de Arrasto nº        Fezes frescas nº       
 Mecônio nº        Suabes Fundo Caixas nº        Papel de Caixa Transp. nº       
 Aves mortas nº        Pintos Mortos nº        Ovos Férteis nº       
 Ovos nº        Ovos Bicados nº        
 Outros (especificar) nº       
 Órgãos (especificar) nº       

19 Meio para conservação e transporte de amostras 

Material Coletado  Meio utilizado  Validade  

                  

                  

                  

                  

                  

Nome do laboratório para o qual o material será enviado 

Laboratório:       

20 Observações 

      

 

 

 

 

 

 

 

Declaração de não utilização de agentes inibidores de crescimento bacteriano e de micoplasmas, quando da 

colheita de materiais para certificação sanitária dos estabelecimentos avícolas de reprodução e para o 

monitoramento dos estabelecimentos avícolas comerciais. 

Declaro que tenho pleno conhecimento da Norma Técnica para Monitoramento e Certificação Sanitária de 

Núcleos e Estabelecimentos Avícolas para salmoneloses (Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum, 

Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium) e micoplasmoses aviárias (Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae e Mycoplasma melleagridis), e afirmo que os lotes descritos neste Termo de Colheita  

não receberam tratamento com agentes inibidores de crescimento bacteriano e de micoplasmas, no período 

de 3 semanas (ou mais, caso o período de carência desses agentes seja maior) anteriores a data da colheita 



 

 

oficial para certificação sanitária dos referidos lotes. Declaro ainda estar ciente de que exames 

complementares para a detecção de resíduos de agentes inibidores de crescimento bacteriano e de 

micoplasmas poderão ser realizados para confirmação desta declaração. 

 

 

____________________________________________ 

21 Assinatura do Médico Veterinário Responsável Técnico 

Local e Data: 

 

 

Profissional responsável pela colheita do material: 

Médico Veterinário Responsável Técnico 

 

Nome: _________________________________ 

CRMV:________________ 

Tel:     _________________________________ 

 

Médico Veterinário Oficial 

 

Nome:  __________________________________ 

CRMV:________________ 

Tel:     __________________________________ 

 



 

 

INSTRUTIVO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE COLHEITA EM AVES E ENVIO DE MATERIAL AO 

LABORATÓRIO PARA VIGILÂNCIA ATIVA EM AVES- PESA 

A – PREENCHIMENTO: 

Este formulário deverá ser utilizado sempre que for realizada vigilância ativa em aves, de acordo com o 

PNSA. Em caso de suspeita de ocorrência de enfermidades, deve ser utilizado o Formulário deInvestigação de 

Doenças (Inicial) – FORM IN. 

B – ENVIO: 

Esse formulário deverá ser enviado ao laboratório, acompanhado as amostras laboratoriais colhidas. 

C – PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 

Segue abaixo a instrução para preenchimento de determinados itens que necessitam de maiores explicações. 

Identificação da amostra 

Campo 1 – Preencher o país de origem, quando for realizada colheita de material em aves e materiais 

genéticos importados. 

Campo 2 – Preencher o responsável pela colheita do material, indicando o órgão que realizou a colheita, 

entre eles: Órgão Estadual de Defesa Sanitária Animal, SEDESA, VIGIAGRO ou RT (quando realizada colheita 

para certificação sanitária de salmonelas e micoplasmas). 

Identificação do estabelecimento avícola 

Campo 3 – Preencher o nome do estabelecimento avícola, ou do incubatório quando for o caso. Em caso de 

colheita em propriedades não comerciais, deve ser descrito os dados da referida propriedade. Para as 

colheitas em sítios de aves migratórias, deve ser descrito o nome do referido sítio e, caso tenham sido 

colhidos materiais das aves residentes nas propriedades de subsistência ao redor dos sítios, deve ser 

indicado também o nome da propriedade. 

Campo 4 – Preencher o nº do registro do estabelecimento no órgão oficial responsável pelo seu registro. 

Para estabelecimentos de criação de emas deve ser colocado também o nº de registro no IBAMA. 

Campo 5 – Preencher o nome da empresa Avícola. Caso a propriedade for integrada, deve ser descrito o 

nome da empresa integradora. 

Campo 6 – Preencher o endereço completo e os telefones da empresa avícola proprietária do 

estabelecimento. Caso a propriedade for integrada, devem ser descritos os dados da empresa integradora. 

Identificação do Lote de Aves 

Campo 7 – Preencher a idade do lote, especificando como está representada, em dias ou semanas. Em caso 

de aves de subsistência com várias idades na mesma propriedade, colocar o intervalo de idade das aves as 

quais foram utilizadas para colheita de materiais (Ex.:de 15 a 60 semanas). 

Campo 8 – Preencher o nº de aves presentes no lote. Em caso de aves de subsistência, colocar o nº de todas 

as aves presentes no local. 

Campo 9 – Preencher o nº total de aves presentes no estabelecimento avícola, incluindo todos os lotes. Em 

caso de aves de subsistência repetir o nº utilizado no campo 8. 



 

 

Tipo de Aves 

Campo 10 – Marcar um “X” no campo correspondente ao tipo de ave do estabelecimento. As aves silvestres 

e migratórias devem ser marcadas no mesmo campo. Em caso de aves de subsistência, marcar os tipos de 

aves as quais foram utilizadas para colheita de materiais. Em caso de colheita de materiais em outro tipo não 

especificado,marcar o campo “Outros” e especificar qual é o tipo. 

Tipo de exploração de aves 

Campo 11 – Primeiro deve ser marcado um “X” no campo que indica se o estabelecimento corresponde a 

uma granja ou um incubatório. Depois, deve ser marcado outro “X” indicando o tipo de exploração do 

estabelecimento. Caso tenha sido marcado “incubatório”, o tipo de exploração deverá ser indicado conforme 

consta nas categorias de estabelecimentos descritas na legislação de registro de estabelecimentios ex: 

Incubatório / Matrizes – indica o estabelecimento importador, exportador e produtor de aves de 1 dia de 

aves de corte e postura comerciais. 

Em caso do estabelecimento pertencer a outro tipo de exploração, marcar o campo “Outros” e especificar 

qual é o tipo. 

Utilização de Vacina contra Doença de Newcastle 

Campo 12 – Marcar um “X” no campo correspondente á situação do estabelecimento quanto a utilização de 

vacina para Newcastle. Caso tenha sido realizada vacinação com vacinas vivas e inativadas, devem ser 

marcados os dois campos correspondentes. 

Campo 13 – Preencher a data em que foi realizada a última vacinação, independente se foi utilizada vacina 

viva ou inativada. 

Utilização de Vacina contra Salmonella Enteritidis 

Campo 14 – Marcar um “X” no campo correspondente a situação do estabelecimento quanto a utilização de 

vacina para Salmonella Enteritidis. Caso tenha sido realizada vacinação com vacinas vivas e inativadas, devem 

ser marcados os dois campo correspondentes. 

Campo 15 – Preencher a data em que foi realizada a última vacinação, independente se foi utilizada vacina 

viva ou inativada. 

Tipo de Vigilância 

Campo 16 – Marcar um “X” no campo correspondente ao tipo de vigilância que está sendo realizada. 

Em caso de exportação, deve ser colocada no campo 20 “observações” o tipo de teste laboratorial que deve 

ser realizado, para cada agente a ser pesquisado, caso esteja especificado no Certificado Zoossanitário 

Internacional – CZI. 

Agentes a pesquisar 

Campo 17 – Marcar um “X” nos campos correspondentes aos agentes que devem ser analisados, de acordo 

com o propósito e a finalidade da vigilância que será realizada, instituída pelo PNSA. 

Tipo de quantidade de Amostras Colhidas 



 

 

Campo 18 – Marcar um “X” nos campos correspondentes às amostras que serão colhidas, adicionando ao 

lado a quantidade de cada um desse material colhido. Em caso de colheita de outros materiais que não 

constam na lista, marcar o campo “Outros” e especificar qual é o tipo.Caso esteja especificado o CZI. 

Meio para conservação e transporte de amostras 

Campo 19 – Preencher para cada tipo de material colhido, conforme descrito no campo 18, o meio utilizado 

para conservação e transporte do material (exemplo: MEM, caldo Frey, etc) bem como as suas datas de 

validades. 

Observações 

Campo 20 – Preencher qualquer informação que não couber nos espaços anteriores, e também qualquer 

outra informação que o responsável pela colheita julgue necessária para a realização e interpretação dos 

exames. 

Declaração 

Campo 22 – Em caso de colheitas de materiais para certificação de núcleos para salmonelas e micoplasmas, o 

responsável técnico do estabelecimento deverá assinar a respectiva declaração 

Legislação de referência: 

Instrução Normativa SDA nº 17 de 07 de abril de 2006; 

Ofício Circular 07/07 DSA de 24/01/2007; 

Ofício Circular 06/07 DICAO/CGI/DIPOA de 05/02/2007; 

Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2001. 

 

3.3. Procedimento operacional padrão para vigilância ativa para influenza aviária e 
Doença de Newcastle em criação avícola de subsistência no entorno do sítio de 
invernada de aves migratórias 
 

 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA GERÊNCIA DE 

SANIDADE ANIMAL 

Nº de Folhas 

 

06 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA VIGILÂNCIA ATIVA PARA INFLUENZA AVIÁRIA E 

DOENÇA DE NEWCASTLE EM CRIAÇÃO AVÍCOLA DE SUBSISTÊNCIA NO ENTORNO DO SÍTIO DE 

INVERNADA DE AVES MIGRATÓRIAS. 

Data da Emissão 

 

23/01/202 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 

Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de Defesa 

Sanitária Animal do Estado de Goiás (AGRODEFESA) no sentido de procedimentos de 

vigilância ativa para IA (Influenza Aviária) e DNC (Doença de Newcastle), caracterizada 

principalmente pela coleta de material para monitoramento para estas doenças, em 

estabelecimentos avícolas de subsistência no entorno do sítio de invernada de aves 

migratórias. 

 

APLICAÇÃO 

No  Estado de Goiás, divisa com o Mato Grosso, município de Montes Claros de Goiás, 

distrito de Registro do Araguaia em estabelecimentos avícolas de subsistência. A 

periodicidade será anual e abrangerá as residências de Registro do Araguaia , 

propriedades à margens do Rio Araguaia e estabelecimentos que comercializem aves 

vivas. 

 

FUNÇÕES DA COORDENAÇÃO DO PESA 

3.1- Solicitar à UR para que organize a equipe de campo;  

- Providenciar junto ao Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário (LABVET) os 

meios de cultura BHI (Brain Heart Infusion) para a coleta; 

- Providenciar e enviar materiais para coletas às URs: 

Materiais Quantidade (por criatório) 

Caixa de isopor 01 

Kit de para coleta: frascos de tubos falcon 

com meio de BHI congelados, suabes de 

ryon, seringas,agulhas, ependorf 5mL 

01 

Gelo Quantidade suficiente para refrigeração 

Sacos de coleta, fitas adesivas 01 

Tesoura 01 

EPI (luvas, máscaras, óculos de proteção) 01 conjunto por técnico 

Descarpak 01 

 

3.4- receber as cópias escanedas dos formulários  de coleta e Envio de Material ao 

Laboratório 



 

 

 

4.0- FUNÇÕES DA UNIDADE REGIONAL (UR) 

4.1- Distribuir os materiais para a equie de coleta; 

4.2- providenciar logística para deslocamento e estadia dos FEAS envolvidos. 

5.0-FUNÇÕES DA EQUIPE DE COLETA 

5.1- Receber, conferir e acondicionar os materiais enviados pela Coordenação à UR.  

5.2- Programar e providenciar junto à UR as diárias a serem utilizadas. 

5.3- Preencher os formulários de envio de amostras ao Laboratório. 

5.4- Realizar as Coletas e acondicionar de forma conforme as instruções. 

PROCEDIMENTOs PARA COLETA 

6. Seleção das explorações (criatórios ou pontos comerciais) 

Com base numa avaliação de risco, a seleção das explorações/unidades epidemiológicas 

deverá priorizar aquelas onde as seguintes situações se apresentem: 

• existência de aves anseriformes; 

• presença de mais de uma espécie de aves convivendo na mesma exploração; 

• alta densidade de aves 

• presença de aves de idades múltiplas; 

• ocorrência de comercialização de aves e seus produtos. 

 

6.1- Para explorações com galinhas, perus e codornas: 

O número de explorações/unidades epidemiológicas de galinhas, perus e codornas a 

amostrar, exceto para aquelas com anseriformes, como patos e gansos (Quadro 1). 

Quadro 1. Número de explorações/unidade epidemiológicas de subsistência a amostrar, 

exceto para anseriformes (patos, gansos, marrecos etc): 

 

N.º de explorações  N.º de amostras 

Até 27 Todas 

28 a 34 28 

35 a 50 35 

51 a 80 42 

81 a 250 53 

251 a 500 56 

>500 59 

 



 

 

 

Quadro 2. Número de galinhas, perus e codornas a serem amostradas dentro de uma 

exploração/unidade epidemiológica: 

N.º de aves N.º de amostras 

4 Todas 

5 a 8 5 

9 a 13 6 

14 a 24 7 

25 a 78 8 

79 a 200 9 

>200 10 

 

6.2- Para explorações com anseriformes: 

Quadro 3. Número de explorações/unidades epidemiológicas de anseriformes a amostrar: 

N.º de explorações N.º de amostras 

Até 46 Todas 

47 a 60 47 

61 a 100 59 

101 a 350 80 

>350 90 

 

6.3- Amostras a serem coletadas: Soro sanguíneo, suabe de colaca e suabe de traqueia. 

Proceder a coleta realizando  pools com, no máximo,  10 (dez) suabes de traquéia e pools 

com 10 (dez) suabes de cloaca em cada tubo falcon com BHI. Serão coletadas amostras 

de acordo com as indicações dos quadros 2 e 3, tendo o cuidado para depositá- los em 

seus respectivos frascos, sendo “T” para traquéia e “C” para cloaca .  

A coleta de sangue deve ser pela veia braquial (veia localizada na face interna da coxinha 

da asa): deve ser feita colocando-se a ave em apoio lateral e contendo-a pelas patas e 

pescoço. Levanta-se a asa e punciona-se a veia suavemente (a veia encontra-se muito 

superficial). Certificar-se de que a agulha está dentro da veia e puxar o êmbolo lentamente, 

respeitando a vazão da veia. Deverá ser obtido o soro. 

Após as coletas os frascos bem fechados deverão ser lacrados em saco de coleta e 

acondicionados verticalmente dentro da caixa de isopor com gelo, para serem 



 

 

transportados até a UOL, onde devem ser novamente armazenados no freezer, mantidos 

congelados até o laboratório. 

O preenchimento do “Formulário de coleta e Envio de Material ao Laboratório” deve ser 

realizado conforme modelo em anexo , o mesmo deve ser emitido, com clareza, e m 0 2 v i 

a s e escaneado, sendo que uma via é de controle do LABVET, a original para o 

LANAGRO e a cópia escaneada deve ser enviada à Coordenação do PESA via e-mail para 

conferência antes do envio das amostras. 

 

7. FUNÇÕES DO LABVET 

7.1- Fornecer os meios de cultura BHI congelados e nos frascos para as UR;  

7.2- recepcionar , fazer triagem das amostras e formulários; 

7.3- acondicionar e enviar ao Lanagro as amostras coletadas. 

 

8. Legislação  

Nota Técnica CSA n° 16/2012 

Instrução Normativa SDA n° 32/2002; 

Instrução Normativa SDA n° 17/2006; 

Instrução Normativa SDA nº 056/ 2007 e suas alterações. 

Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle, versão 

1.4/Abril/2013. 

Lei de Defesa Sanitária Animal 13.998 /2001 

Decreto N° 5.652 /2002) 
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Nº 

                                                                

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE COLETA E ENVIO DE MATERIAL AO LABORATÓRIO PARA VIGILÂNCIA ATIVA EM AVES – PNSA 

Identificação da amostra: 

FORM-IN Nº: XXXXXXX Lacre(s) nº:XXXXXXXX Data da coleta: 

1 País de Origem: 2 Responsável pela coleta: 

Identificação do estabelecimento avícola: 

3 Nome do Estabelecimento/Incubat. (razão social) ou Sítio de Aves Migratórias: 

Proprietário: 

4 Nº registro no órgão oficial: Nº cadastro no serviço veterinário oficial: 

Endereço: 

Bairro: Município: U.F. 

CEP: Fone: Email: 

5 Empresa: Nome do empresa (razão social): 

6 Endereço: 

Bairro: Município: U.F. 

CEP: Fone: Email: 

Identificação do lote de aves: 

Núcleo: Lote: 7 Idade (dia ou sem): 8 Nº aves: 9 Nº Total granja: 

10 Tipo de Aves: 

Galinhas ( ) Perus  ( ) Avestruzes   ( ) Codorna ( ) 

Marreco  ( ) Pato ( ) Emas ( ) Perdiz ( ) 

Aves Silvest./Migrat. Aves Ornamentais Outras (especificar) 

11 Tipo de exploração de aves Granja Incubatório: 

Matrizes  ( ) Avós   ( ) Bisavós  ( ) Linhas Puras ( ) Frango de corte ( ) 
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Postura/comercial( ) RecriaP. comercial( ) Subsistência(x) SPF ( ) Prod.OvosControl( ) 

Outros (especificar)  

Utilização de Vacina contra Doença de Newcastle: Utilização de Vacina contra Salmonella Enteritidis: 16 Tipo de 

Vigilância: 

*especificar os testes a serem realizados para cada agente a pesquisar, no campo observação 

17 Agentes a pesquisar: 

Newcastle ( x

 

) 

Influenza Aviária (x ) Laringotraqueíte( ) Salmonelas (

 

) 

Micoplasmas (

 

) 

18 Tipo de quantidade de Amostras Colhidas (escrever o número de amostras colhidas) 

Soros nº Suabes de Cloaca nº Suabes de traquéia nº 

Propé nº Suabes de Arrasto nº Fezes frescas nº 

Mecônio nº Suabes Fundo Caixas nº Papel de Caixa Transp. nº 

Aves mortas nº Pintos Mortos nº Ovos Férteis nº 

Ovos nº Ovos Bicados nº  

Outros (especificar) nº 

Órgãos (especificar) nº 

19 Meio para conservação e transporte de amostras: 

Material coletado Meio utilizado Validade 

   

   

Nome do laboratório para o qual o material será enviado: 

 

20 Observações: 

Médico Veterinário Oficial 

Nome:     

CRMV: 

Assinatura / Carimbo

Laboratório: 

12 Não ( Sim inat. ( Sim viva ( ) 13 Data da última vacinação 

14 Não ( Sim inat. ( Sim viva ( 15 Data da última vacinação 

Certificação de estabelecimento de reprodução para 

Salmonelas e Micoplasmas ( ) 

Monitoramento de estabelecimento comercial 

para Salmonelas ( ) 

Mortalidade em aves de corte – coleta no SIF ( ) Importação ( ) 



 

 

INSTRUTIVO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE COLETA EM AVES E ENVIO DE MATERIAL 

AO LABORATÓRIO PARA VIGILÂNCIA ATIVA EM AVES- PESA 

A – PREENCHIMENTO: 

Este formulário deverá ser utilizado sempre que for realizada vigilância ativa em aves, de acordo 

com o PNSA. Em caso de suspeita de ocorrência de enfermidades, deve ser utilizado o Formulário 

deInvestigação de Doenças (Inicial) – FORM IN. 

B – ENVIO: 

Esse formulário deverá ser enviado ao laboratório, acompanhado as amostras laboratoriais 

colhidas. 

C – PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 

Segue abaixo a instrução para preenchimento de determinados itens que necessitam de maiores 

explicações. Identificação da amostra 

Campo 1 – Preencher o país de origem, quando for realizada coleta de material em aves e 

materiais genéticos importados. 

Campo 2 – Preencher o responsável pela coleta do material, indicando o órgão que realizou a 

coleta, entre eles: Órgão Estadual de Defesa Sanitária Animal, SEDESA, VIGIAGRO ou RT (quando 

realizada coleta para certificação sanitária de salmonelas e micoplasmas). 

Identificação do estabelecimento avícola 

Campo 3 – Preencher o nome do estabelecimento avícola, ou do incubatório quando for o caso. 

Em caso de coleta em propriedades não comerciais, deve ser descrito os dados da referida 

propriedade. Para as 

coletas em sítios de aves migratórias, deve ser descrito o nome do referido sítio e, caso tenham 

sido colhidos materiais das aves residentes nas propriedades de subsistência ao redor dos sítios, 

deve ser 

indicado também o nome da propriedade. 

Campo 4 – Preencher o nº do registro do estabelecimento no órgão oficial responsável pelo seu 

registro. Para estabelecimentos de criação de emas deve ser colocado também o nº de registro no 

IBAMA. 

Campo 5 – Preencher o nome da empresa Avícola. Caso a propriedade for integrada, deve ser 

descrito o nome da empresa integradora. 

Campo 6 – Preencher o endereço completo e os telefones da empresa avícola proprietária do 

estabelecimento. Caso a propriedade for integrada, devem ser descritos os dados da empresa 

integradora. 



 

 

Identificação do Lote de Aves 

Campo 7 – Preencher a idade do lote, especificando como está representada, em dias ou semanas. 

Em caso de aves de subsistência com várias idades na mesma propriedade, colocar o intervalo de 

idade das aves as quais foram utilizadas para coleta de materiais (Ex.:de 15 a 60 semanas). 

Campo 8 – Preencher o nº de aves presentes no lote. Em caso de aves de subsistência, colocar o nº 

de todas as aves presentes no local. 

Campo 9 – Preencher o nº total de aves presentes no estabelecimento avícola, incluindo todos os 

lotes. Em caso de aves de subsistência repetir o nº utilizado no campo 8. 

Tipo de Aves 

Campo 10 – Marcar um “X” no campo correspondente ao tipo de ave do estabelecimento. As aves 

silvestres e migratórias devem ser marcadas no mesmo campo. Em caso de aves de subsistência, 

marcar os tipos de aves as quais foram utilizadas para coleta de materiais. Em caso de coleta de 

materiais em outro tipo não especificado,marcar o campo “Outros” e especificar qual é o tipo. 

Tipo de exploração de aves 

Campo 11 – Primeiro deve ser marcado um “X” no campo que indica se o estabelecimento 

corresponde a uma granja ou um incubatório. Depois, deve ser marcado outro “X” indicando o 

tipo de exploração do estabelecimento. Caso tenha sido marcado “incubatório”, o tipo de 

exploração deverá ser indicado conforme consta nas categorias de estabelecimentos descritas na 

legislação de registro de estabelecimentios ex: Incubatório / Matrizes – indica o estabelecimento 

importador, exportador e produtor de aves de 1 dia de aves de corte e postura comerciais. 

Em caso do estabelecimento pertencer a outro tipo de exploração, marcar o campo “Outros” e 

especificar qual é o tipo. 

Utilização de Vacina contra Doença de Newcastle 

Campo 12 – Marcar um “X” no campo correspondente á situação do estabelecimento quanto a 

utilização de vacina para Newcastle. Caso tenha sido realizada vacinação com vacinas vivas e 

inativadas, devem ser marcados os dois campos correspondentes. 

Campo 13 – Preencher a data em que foi realizada a última vacinação, independente se foi 

utilizada vacina viva ou inativada. 

5 

Utilização de Vacina contra Salmonella Enteritidis 

Campo 14 – Marcar um “X” no campo correspondente a situação do estabelecimento quanto a 

utilização de vacina para Salmonella Enteritidis. Caso tenha sido realizada vacinação com vacinas 

vivas e inativadas, devem ser marcados os dois campo correspondentes. 



 

 

Campo 15 – Preencher a data em que foi realizada a última vacinação, independente se foi 

utilizada vacina viva ou inativada. 

Tipo de Vigilância 

Campo 16 – Marcar um “X” no campo correspondente ao tipo de vigilância que está sendo 

realizada. 

Em caso de exportação, deve ser colocada no campo 20 “observações” o tipo de teste laboratorial 

que deve ser realizado, para cada agente a ser pesquisado, caso esteja especificado no Certificado 

Zoossanitário Internacional – CZI. 

Agentes a pesquisar 

Campo 17 – Marcar um “X” nos campos correspondentes aos agentes que devem ser analisados, 

de acordo com o propósito e a finalidade da vigilância que será realizada, instituída pelo PNSA. 

Tipo de quantidade de Amostras Colhidas 

Campo 18 – Marcar um “X” nos campos correspondentes às amostras que serão colhidas, 

adicionando ao lado a quantidade de cada um desse material colhido. Em caso de coleta de outros 

materiais que não constam na lista, marcar o campo “Outros” e especificar qual é o tipo.Caso 

esteja especificado o CZI. 

Meio para conservação e transporte de amostras 

Campo 19 – Preencher para cada tipo de material colhido, conforme descrito no campo 18, o meio 

utilizado para conservação e transporte do material (exemplo: MEM, caldo Frey, etc) bem como as 

suas datas de validades. 

Observações 

Campo 20 – Preencher qualquer informação que não couber nos espaços anteriores, e também 

qualquer outra informação que o responsável pela coleta julgue necessária para a realização e 

interpretação dos 

exames 

Legislação de referência: 

Instrução Normativa SDA nº 17 de 07 de abril de 2006; 

Ofício Circular 07/07 DSA de 24/01/2007; 

Ofício Circular 06/07 DICAO/CGI/DIPOA de 05/02/2007; 

Lei Estadual nº 13.99 

 



 

 

3.4. Procedimento operacional padrão para avaliação do percentual de 
estabelecimentos comerciais avícolas a serem amostrados para renovação de 
registro (maior risco sanitário) 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AVÍCOLAS A SEREM AMOSTRADOS PARA RENOVAÇÃO 

DE REGISTRO (MAIOR RISCO SANITÁRIO) 

11/01/2021 

 

1. OBJETIVO 

Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de Defesa 

Sanitária Animal do Estado de Goiás (AGRODEFESA) na avaliação de risco das granjas  

de acordo com o histórico documental, físico e sanitário das mesmas. 

Se aplica apenas às granjas comerciais e estabelecimentos de Ensino e Pesquisa já 

registrados. Os novos registros deverão ser 100% vistoriados.  

 

2. CONCEITOS 

ESTABELECIMENTO DE AVES COMERCIAIS DE CORTE: estabelecimento de 

exploração de aves comerciais para produção de frangos (Gallus gallus domesticus) e 

perus (Meleagris gallopavo) para abate; 

ESTABELECIMENTO DE POSTURA COMERCIAL: estabelecimento de exploração de 

aves comerciais para produção de ovos de galinhas (Gallus gallus domesticus) para 

consumo; 

ESTABELECIMENTO DE RECRIA: granja ou núcleo de recria de pintinhas de 1 dia de 

postura comercial até 20 semanas de idade, desde que realizem postura de aves para 

alojamento próprio, podendo a fase de produção ser realizada na mesma propriedade ou 

em outra, porém, do mesmo proprietário e que as aves não sofram trânsito interestadual; 



 

 

ESTABELECIMENTO AVÍCOLA DE CRIAÇÃO DE OUTRAS AVES NÃO 

CONTEMPLADAS NAS DEFINIÇÕES ANTERIORES, À EXCEÇÃO DE RATITAS: 

estabelecimentos destinados à produção de carne e ovos para consumo ou ovos férteis e 

aves vivas que possam ser destinadas a consumo humano; 

ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE AVES ORNAMENTAIS: granjas, núcleos ou 

incubatórios destinados a produção e comercialização de ovos férteis ou aves vivas com 

finalidade ornamental, aplicáveis às: galinhas, codornas, perus, patos, marrecos, gansos, 

faisões e galinhas d`angola; 

 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OU PESQUISA: são compreendidos pelas granjas, 

núcleos ou incubatórios destinados ao ensino ou pesquisa. 

TF: Termo de fiscalização; 

LAUDO: Laudo de vistoria, check list a ser aplicado em 50% das granjas já registradas e 

em 100% para novos registros. 

AVALIAÇÃO: procedimento aplicado dentro da UOL, através de análises de documentos 

e preenchimento do check list de análise da porcentagem de granjas a serem vistoriadas. 

 

3. APLICAÇÃO 

Em todo o território do Estado de Goiás, em estabelecimentos avícolas comerciais de 

acordo com a IN MAPA 56/2007, IN MAPA 10/2013 e IN Agrodefesa 04/2010. Somente 

nos estabelecimentos já registrados. 

 

4. DESCRIÇÃO 

Na Agrodefesa devem possuir REGISTRO as seguintes categorias de estabelecimentos 

avícolas: 

Estabelecimentos de aves comerciais de corte (frangos e perus); 

Estabelecimentos de aves de postura comercial (galinhas); 

Estabelecimentos de recria de aves de postura comercial. 

Estabelecimentos de criação de outras aves não contempladas nas definições anteriores, 

à exceção de ratitas (outras aves destinadas à produção de carne ou ovos para consumo, 

ovos férteis e aves vivas, codorna, pato, faisão etc);  



 

 

Estabelecimento de criação de aves ornamentais: destinadas à produção de ovos férteis e 

aves vivas, galinhas ornamentais, garnizé, galinha d’angola, codorna, peru, pato, marreco, 

ganso, faisão. 

Estabelecimentos de Ensino ou Pesquisa: Criação de várias espécies com finalidade de 

ensino e pesquisa. 

 

5. ETAPAS PARA AVALIAÇÃO DAS GRANJAS PARA APLICAÇAO DE LAUDO DE 

VISTORIA EM 50% DOS ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS JÁ REGISTRADOS: 

 

5.1. Avaliar a classificação do certificado como regular ou irregular: 

Esta avaliação é realizada no SIDAGO em cadastro > empresa > clicar na bandeira preta. 

No certificado constará regular ou irregular, então deverá ser feita uma pesquisa clicando-

se no ícone canetinha, onde os documentos faltantes estarão em evidência. 

 

5.2. Avaliar o último TF e Laudo de Vistoria 

No Laudo de Vistoria observar as pendências que no último TF devem estar sanadas. Em 

casos de pendências em um núcleo, a propriedade deverá ser inserida entre as 50% a 

serem vistoriadas. 

 

5.3. Avaliar a ocorrência de enfermidades nos estabelecimentos: 

Através das notificações e laudos dos laboratórios que são recebidos pelas UOLs (nem 

todos os laboratórios estão cumprindo a determinação de envio, mas as providências 

serão tomadas). 

 

5.4. Avaliação através da aplicação de checklist 

Com base nos subitens de 5.1 a 5.3 o checklist (Anexo I) deverá ser preenchido e as 

granjas serão classificadas como prioridade para vistoria ou não. O Checklist deverá ser 

inserido no SIDAGO (cadastro) em substituição ao Laudo de Vistoria. 

 

5.4.1. Orientações para preenchimento e interpretação do checklist (ANEXO I) 

O checklist deverá ser preenchido na unidade local tendo como base a documentação 

inserida no SIDAGO. 



 

 

Cabeçalho: a numeração será de acordo com ordem seguido de 2021. Ex: 01/2021, todos 

os itens devem ser preenchidos como se fosse no Laudo de Vistoria. 

1. Cadastro:  

1.1- Certificado C para regular e NC para irregular 

1.2 a 1.6 – São itens verificáveis no SIDAGO  

2.0- Laudo de Vistoria: Os itens 2.1 a 2.4 devem ser analisados da seguinte forma: só um 

item pode ser C, o restante fica NA. 

3.0 – Termo de fiscalização: Os itens 3.1 a 3.4 devem ser analisados da seguinte forma: 

só um item pode ser C, o restante marque NA. 

4.0 – Notificações: Os itens 4.1 a 4.3 podem ser todos C ou NC depende das notificações 

da granja. Caso não haja notificações a marcação é C e todos os demais itens NA. 

Interpretação do check list: 

Cadastro: caso esteja irregular e os itens sanitários estejam conforme, a granja deverá 

receber notificação para regular o certificado, sendo apontado os itens faltantes. 

Caso o cadastro esteja irregular e o laudo de vistoria for inapto, ou apto com pendencias e 

estas não estiverem sido sanadas TOTALMENTE, a granja deverá ser vistoriada. 

Laudo de Vistoria: todas as granjas inaptas devem ser vistoriadas, aquelas aptas com 

pendência e que não foram sanadas ou não foram sanadas TOTALMENTE, ou que não 

houve resposta do responsável, devem ser vistoriadas. 

Termo de fiscalização: devem ser analisados junto ao Laudo de vistoria, como já foi 

citado. 

Notificações: as notificações, exceto sinistros, implicam em anormalidades sanitárias na 

granja, assim estas devem ser vistoriadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

CHECK LIST PARA ANÁLISE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (corte, postura, outras aves, 

ornamentais) E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E PESQUISA A SEREM VISTORIADOS.  

 

Proprietário:________________________________________________     

Estabelecimento:_______________________________ (Cód. AGRODEFESA) 

_______________________ 

IE:________________________________________CPF:___________________________________

______ 

Coordenadas:_____________________S __________________________W 

Categorias: (   ) corte   (   ) postura    (  ) outras aves  (   ) ornamentais (  ) Ensino e  Pesquisa 

Espécies de aves 

alojadas:__________________________________________________________________ 

Capacidade de alojamento: 

_________________________________________________________________ 

Avaliação Documental 

 

C=Conforme, NC= não conforme, NA= Não se aplica C NC NA 

1.0 CADASTRO    

1.1 Certificado     

1.2 Análise de água     

1.3 Endereço    

1.4 Laudo de vistoria/Check list análise de risco    

1.5 Taxa    

1.6  Anotação de Responsabilidade Técnica    

2.0                                              LAUDO DE VISTORIA 

2.1 Apto    

 



 

 

 

 O estabelecimento deverá ser: 

(     ) Vistoriado com prioridade 

(     ) 

(     ) 

Vistoriado 

Isento da Vistoria 

 

Local e data:                                                                                       

 

Carimbo e Assinatura 

Méd. Veterinário da AGRODEFESA                                           

 

 

 

2.2 Apto com pendência    

2.3 Apto com coleta de amostras para exames de salmonela    

2.4 Inapto    

3.0                                         TERMO DE FISCALIZAÇÃO 

3.1 As pendências foram todas sanadas    

3.2 As pendências não foram sanadas    

3.3 As pendências não foram totalmente sanadas    

3.4 Não há informações    

4.0                                              NOTIFICAÇÕES 

4.1 Houve notificação de enfermidades no último ano    

4.2 Houve notificação de sinistro    

4.3 Há resultados positivos em laudos laboratoriais enviados à UOL    

4.4 Não houve notificações    



 

 

Legislação de referência: 

IN 56/2007 MAPA 

IN 11/2020 MAPA 

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2020/SDA/MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS SUÍDEOS 
 

4.1. Procedimento operacional padrão para aplicação de questionário 
(check list) nas granjas terminadoras de suínos da brasil foods s/a, a 
integrarem o sistema de produção segregado “livre de ractopamina” - 
exportação para China 
 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS SUÍDEOS 

POP GESAN Nº. 001/2012 

Nº de 
Folhas 

12 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA APLICAÇÃO DE 
QUESTIONÁRIO (CHECKLIST) NAS GRANJAS TERMINADORAS DE 
SUÍNOS DA BRASIL FOODS S/A, A INTEGRAREM O SISTEMA DE 
PRODUÇÃO SEGREGADO “LIVRE DE RACTOPAMINA” - 
EXPORTAÇÃO PARA CHINA E UNIÃO ADUANEIRA 

Data da 
Emissão 

10/01/2012 

Data da 
revisão 

03/03/2020 

 

  
Fontes de consulta: Circular Nº 420/2011/CGPE/DIPOA (China) 

            Circular Nº 791/2012/ CGPE/DIPOA (União Aduaneira) 

 
1.OBJETIVO: 
 Descrever o procedimento operacional padrão para aplicação de questionário em 

granjas de terminação de suínos da BRASIL FOODS S/A, realizado pelo Serviço Veterinário 

Oficial - SVO, uniformizando e adequando os procedimentos. O Sistema de Produção 

Segregado possibilitará a exportação de produtos para a China e União Aduaneira das 

chamadas “Granjas Dedicadas”. 

 

       2. CONCEITOS: 

UR: Unidade Regional da Agrodefesa composta por um determinado número de unidades 



 

 

operacionais locais. 

Unidade Veterinária Local (UVL): Unidade administrativa sob responsabilidade de um 

FEA-MV composta por um ou mais municípios, subordinada a uma Unidade Regional. 

Adesão voluntária: Adesão livre ao SISTEMA DE PRODUÇÃO SEGREGADA DE SUÍNOS – 

“LIVRE DE RACTOPAMINA”, elaborado e implantado pela empresa interessada, mediante 

solicitação formal ao serviço oficial estadual. 

FEA-MV: Fiscal Estadual Agropecuário Médico Veterinário 

Autoridade competente: Representante do órgão oficial de defesa sanitária animal 

estadual ou federal. 

Cancelamento: Exclusão da granja do Sistema de produção segregada de suínos – Livre de 

Ractopamina. 

Coordenação central: Coordenação composta por FEA's - MV da Gerência de Sanidade 

Animal do escritório central da Agrodefesa. 

Médico Veterinário Oficial: Profissional médico veterinário pertencente ao quadro 

funcional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Agrodefesa. 

Produção Segregada: Sistema de produção de suínos terminados sem o uso de 

ractopamina. 

Propriedade dedicada: Propriedade de terminação que atenda integralmente os pré-

requisitos gerais e específicos estabelecidos para o programa - SISTEMA DE PRODUÇÃO 

SEGREGADA – “LIVRE DE RACTOPAMINA”, aprovada pelo SVO. 

Propriedade Comercial: Propriedade onde são criados suínos com finalidade direta ou 

indireta de abate para industrialização de carnes, englobando as unidades de criação de 

reprodutores (Granjas GRSC), unidades de produção de leitões (UPL), crechários (CR) e 

unidades de terminação (TM). 

Proprietário: Qualquer pessoa que seja possuidora, depositária ou a qualquer título 

mantenha em seu poder ou sob sua guarda um ou mais animais, seus produtos e 

subprodutos ou produtos de uso veterinário. 

Rebanho: conjunto de animais da mesma espécie, mantido em uma mesma propriedade 

sob as mesmas condições de exploração. 

Responsável pelo Rebanho: Qualquer pessoa, física ou jurídica, que mantenha sob seus 



 

 

cuidados suínos cujo produto final seja, direta ou indiretamente, o abate dos mesmos e 

industrialização das suas carnes. 

Serviço Veterinário Oficial (SVO): Órgão de defesa agropecuária, integrante do Sistema 

Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA. 

Suíno: Qualquer animal da espécie Sus scrofa domesticus. 

Suíno Comercial: Suíno criado em granjas com a finalidade direta ou indireta de abate do 

mesmo e industrialização de suas carnes. 

Suspensão: Perda temporária da participação da propriedade no programa. 

Verificação: Procedimento realizado pelo serviço oficial com a finalidade de verificar o 

cumprimento dos requisitos gerais e específicos estabelecidos para participação no 

Sistema de produção segregada de suínos – Livre de ractopamina, mediante aplicação do 

checklist. 

Verificação de Adesão: realizada pelo serviço oficial, por amostragem, na relação de 

granjas fornecida pela empresa, após solicitação de adesão, para verificação do 

cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo programa. 

Verificação de Manutenção: realizada pelo serviço oficial, em no mínimo, 10% das granjas 

dedicadas para verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo programa, 

visando sua manutenção, no mínimo, uma vez ao ano. 

 

3. OBJETIVO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO SEGREGADA: 

Implantar um programa diferenciado para criação de suínos, de adesão voluntária, 

que visa criar e manter suínos em um sistema segregado, que garanta o cumprimento dos 

requisitos previstos na área de granjas, sendo um dos critérios necessários para a 

certificação sanitária final aos mercados da China e União Aduaneira. 

 

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES NO PROCESSO DE SEGREGAÇÃO 

Os papéis e responsabilidades referentes às ações do Sistema de Produção 

Segregada serão realizados da seguinte maneira: 

I - Coordenação Central: Organizar e coordenar o fluxo operacional e documental do 

programa. 



 

 

• Recebimento e análise do checklist; 

• Homologação da adesão do sistema da empresa, 

• Suspensão da participação da granja no sistema; 

• Cancelamento da participação; 

• Manutenção da lista atualizada de propriedades participantes do programa; 

• Encaminhamento ao SSA/SFA-GO lista atualizada das propriedades dedicadas; 

II - Gerente Regional da Agrodefesa: dar condições para a realização das ações relativas ao 

programa. 

III - FEA-MV da UVL: Realizar a verificação nas propriedades e, no caso de ocorrência de 

não conformidades, comunicar imediatamente a coordenação central do programa. 

IV - Produtor: Co-responsável, juntamente com o responsável pelo rebanho, pelo 

cumprimento das normas e requisitos do programa, devendo orientar e cobrar deste, tal 

cumprimento. 

V - Responsável pelo Rebanho: Cumprir as normas e requisitos do programa, manter 

cópias dos documentos arquivados na propriedade e manter atualizados os registros 

comprobatórios dos autocontroles exigidos pelo programa. 

 

5. DA ADESÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRODUÇÃO SEGREGADA 

A granja deverá estar regularmente cadastrada na Agrodefesa. O Sistema de 

Produção Segregada é de adesão voluntária. 

A verificação de adesão com objetivo de aprovar o sistema de produção segregada 

será realizada no mínimo, em 10% da relação de granjas fornecida pela empresa para 

participarem do sistema de produção segregada. 

Nesta fiscalização de adesão ao programa, se todas as propriedades selecionadas 

estiverem em conformidade com os pré-requisitos descritos no questionário (ANEXO I), a 

documentação gerada será encaminhada à Coordenação Central e a homologação será 

dada por empresa, com autorização para implantação dos controles oficiais em todas as 

granjas que foram selecionadas e informadas como participantes do Sistema segregado. 

Nos casos em que forem detectadas não conformidades na verificação de adesão, 

os responsáveis pela granja deverão corrigir as falhas encontradas e solicitar nova 



 

 

verificação. Neste caso, a empresa não terá homologado o seu procedimento e todas as 

granjas estarão não aprovadas. 

As granjas deverão atender a pré-requisitos considerados gerais e específicos para 

participarem do Sistema. A propriedade dedicada deverá implantar seus autocontroles na 

granja, que serão alvo de verificação. 

 A granja deverá possuir: 
I - Cadastro junto à Agrodefesa 

II - Licença Ambiental 

III- Registro de Visitantes 

IV – Procedimento de Limpeza e Desinfecção das Instalações e Equipamentos. 

V - Os produtos de higiene e desinfecção, fármacos e rações devem estar de acordo com a 

legislação vigente. 

VI – Declaração de que não mistura na granja, quaisquer produtos que possuem ou 

possam possuir ractopamina na sua composição, à ração recebida de fábrica autorizada/ 

auditada pelo MAPA com esta restrição e/ou a quaisquer outros insumos fornecidos aos 

animais da granja.  

 

 A identificação dos suínos levará em conta uma tatuagem de 11 dígitos sendo: 2 

dígitos do estado + 3 dígitos da cidade, tatuados na orelha esquerda do leitão visto de 

frente + 6 dígitos do produtor, tatuados na orelha direita do leitão visto de frente. 

a) Os animais devem estar identificados até deixarem a exploração de terminação. A 

tatuagem de identificação deverá estar legível. Caso se verifiquem animais sem 

tatuagem ou com tatuagem ilegível, estes deverão ser re-identificados com um furo 

no centro de uma das orelhas do animal (mossa 400 ou 800). 

OBS.: Deverão ser avaliados individualmente, de 0,5% a 1% dos animais 

da granja para garantir a legibilidade da tatuagem. 

A granja somente poderá receber ração de fábrica autorizada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que produza ração, comprovadamente livre de 

ractopamina. 

A documentação da ração recebida na propriedade deverá estar conforme os itens 



 

 

abaixo: 

I- Nota fiscal de entrega da ração, com a inscrição “sem ractopamina”; 

II- Formulação da ração, com a inscrição “sem ractopamina”. 

Os pré-requisitos específicos a serem cumpridos são: 

A granja deverá possuir recomendações de biosseguridade elaboradas pelo médico 

veterinário responsável pela assistência veterinária e implementada sob a supervisão do 

mesmo. 

A granja deverá possuir orientações de manejo, bem como instalações separadas 

que apresentem boas condições de limpeza e higiene para abrigar animais enfermos em 

tratamento. 

Nas granjas dedicadas os produtores deverão ter conhecimento dos 

procedimentos de produção de suínos segregados, sendo de responsabilidade da 

empresa, fornecer manual de procedimentos que inclua as informações mínimas abaixo: 

I - Descrever qual a atitude que o produtor deve tomar quando houver animais doentes na 

propriedade; 

II - Informações sobre os medicamentos: quais podem ser utilizados, quais são proibidos, 

quais cuidados quanto ao vencimento e acondicionamento; 

III - Informações sobre como identificar os animais e as baias onde estão recebendo 

medicação individual. 

O cancelamento voluntário da Adesão/Retorno poderá ser solicitado a qualquer 

momento pelo responsável pelo rebanho mediante o preenchimento da “Solicitação de 

Cancelamento Voluntário” (a ser enviada) e encaminhamento da mesma, através da UVL 

onde está localizada a propriedade que a enviará a coordenação central do programa. 

 

 6. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO OFICIAL 

Na verificação de adesão ao sistema de produção segregado, a propriedade deverá 

cumprir todos os requisitos imprescindíveis e necessários do checklist de adesão (Anexo I). 

A realização da verificação de adesão será feita por amostragem, realizada no 

montante de 10% do total de granjas de terminação participantes do Sistema de Produção 

Segredada de Suínos – Livre de Ractopamina, com destino ao mercado da China/ União 



 

 

Aduaneira, com posterior verificação para manutenção. 

A UVL responsável pela verificação de adesão da granja deverá encaminhar o 

checkist preenchido à Coordenação central. Após análise desta documentação e para 

aprovação do sistema da empresa, todas as granjas para verificação deverão cumprir 

todos os requisitos básicos e específicos para participação no programa. 

A verificação de manutenção da participação da empresa no Sistema será realizada 

anualmente em, no mínimo, 10% das granjas dedicadas com aplicação de novo checklist. 

Este controle será feito documentalmente e com verificação in loco dos procedimentos 

realizados na granja. 

Em toda fiscalização que for realizada na granja dedicada, será utilizado o Termo 

de Fiscalização. 

 

7. VERIFICAÇÃO IN LOCO E DOCUMENTAL: 

Durante o procedimento de verificação na Propriedade Dedicada serão 

contemplados, no mínimo, os seguintes pontos: 

I - Verificação da Ficha de Acompanhamento do Lote (FAL) 

II - Verificação da origem da ração (oriunda de fábricas de ração aprovadas pelo MAPA 

para integrar o sistema segregado - livre de ractopamina); identificação do lote da ração 

reconhecido como livre de ractopamina pelo MAPA (rótulo), confrontação com as 

documentações relacionadas; e composição da ração (ausência de substâncias e 

subprodutos proibidos); 

III - Verificação do acondicionamento dos medicamentos, raticidas, inseticidas, 

detergentes e desinfetantes; 

IV - Verificação dos medicamentos existentes e confrontação com os receituários 

veterinários e fichas de registro de medicação de suínos. 

V – Declaração de que não mistura na granja, quaisquer produtos que possuem ou 

possam possuir ractopamina na sua composição, à ração recebida de fábrica autorizada/ 

auditada pelo MAPA com esta restrição e/ou a quaisquer outros insumos fornecidos aos 

animais da granja. 

 



 

 

 8. ANEXOS 

Anexo I:  Questionário (check list) – Verificação de granjas livres de ractopamina, 

dedicadas à exportação: CHINA/UNIÃO ADUANEIRA 

 

4.2. Procedimento operacional padrão para fiscalização de depósito de 
resíduos sólidos urbanos (lixão/aterro sanitário) quanto a permanência ou 
criação de suínos 
 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS SUÍDEOS 

POP GESAN Nº. 001/2021 

Nº de 
Folhas 

04 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE 
DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXÃO/ATERRO 
SANITÁRIO) QUANTO A PERMANÊNCIA OU CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 

Data da 
Emissão 

22/01/2021 

 

  
Fontes de consulta:    Instrução Normativa MAPA nº 06/2004 

    Instrução Normativa MAPA nº 44/2007 

    Memorando nº 56/2018/DSA/SDA/MAPA 

    Plano Estratégico 2017/2026 do PNEFA 

 

1.OBJETIVO: 

 Descrever o procedimento operacional padrão para vigilância ativa/fiscalização de 

Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos (DRSU), vulgo lixão/aterro sanitário, quanto à 

permanência ou criação de suídeos nas dependências do estabelecimento. A atividade se 

faz necessária para prevenção da Peste Suína Clássica, e demais doenças a que os suídeos 

são susceptíveis, incluindo a Febre Aftosa, mantendo Goiás na Zona Livre de PSC. 

  

       2. CONCEITOS: 

Agente de Fiscalização Agropecuária (AFA): servidor de nível médio/técnico responsável 



 

 

pela defesa sanitária animal. 

Coordenação central: Coordenação composta por FEA's - MV da Gerência de Sanidade 

Animal do escritório central da Agrodefesa. 

Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos (DRSU): Área de disposição final de resíduos a céu 

aberto (lixão) ou local destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela 

atividade humana (aterro sanitário). 

Fiscal Estadual Agropecuário (FEA): servidor de nível superior responsável pela defesa 

sanitária animal. 

Unidade Regional (UR): Unidade Regional da Agrodefesa composta por unidades 

veterinárias locais e escritórios de atendimento a comunidade. 

Unidade Veterinária Local (UVL): Unidade administrativa sob responsabilidade de um 

FEA-MV composta por um ou mais municípios, subordinada a uma Unidade Regional. 

Responsável pelo DRSU: Responsável pela manutenção e administração do DSRU do 

município, geralmente relacionado à Secretaria do Meio Ambiente. 

Serviço Veterinário Oficial (SVO): Órgão de defesa agropecuária, integrante do Sistema 

Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA. 

Suídeo: Qualquer animal da espécie suídea, incluindo o suíno doméstico, o javali e seus 

cruzamentos. 

 

3. PERIODICIDADE DA FISCALIZAÇÃO: 

 A Coordenação do Programa Estadual de Sanidade de Suídeos, de comum acordo 

com sua respectiva Gerência, resolve estabelecer a obrigatoriedade de realização de no 

mínimo uma Vigilância Ativa por semestre em cada DRSU (Lixões ou Aterros Sanitários) de 

cada município goiano, visando a verificação de possível permanência ou criação de 

animais de produção no local, totalizando duas fiscalizações ao ano. A atividade pode ser 

feita por Fiscal Estadual Agropecuário ou Agente de Fiscalização Agropecuária. 

 

4. PROCEDIMENTO DURANTE VIGILÂNCIA: 

 Para a vigilância ativa em DRSU se faz necessário entrar em contato com a 

prefeitura, verificando os responsáveis pelo estabelecimento. A visita deve ser agendada 



 

 

com o responsável e o local deve ser fiscalizado percorrendo mais de 50% do seu 

perímetro checando condições de muro/cerca e se existem animais no local. 

 O responsável, bem como as pessoas que por ventura trabalhem ou vivam no 

DRSU devem ser orientados quanto a proibição de permanência ou criação de suídeos ou 

outros animais de produção no local, e quanto a proibição de alimentação de suínos com 

restos de alimentos sem devido tratamento térmico. 

 O objetivo da fiscalização, assim como as ações tomadas, devem ser registrados 

detalhadamente no Termo de Fiscalização. 

 

5. REGISTRO DA VIGILÂNCIA ATIVA EM DRSU NO SIDAGO: 

O termo de fiscalização deverá ser registrado no SIDAGO, preenchido em sua totalidade, 

com o maior número de informações possível, da seguinte maneira: 

• 1 º PASSO: CADASTRAR O ESTABELECIMENTO COMO PONTO DE RISCO EM “CADASTROS 

AGROPECUÁRIOS” ANTES DO LANÇAMENTO DO TF, INFORMAR NOME DO 

ESTABELECIMENTO. 

o Ex: Lixão de Goiânia ou Aterro Sanitário de Goiânia ou Depósito de Resíduos 

Sólidos Urbanos de Goiânia. 

• 2º PASSO: REGISTRO DO TERMO DE FISCALIZAÇÃO 

o Caracterização da fiscalização: ANIMAL 

o Identificação: OUTRO NÃO IDENTIFICADO 

o Ponto de risco: ESCOLHER PONTO DE RISCO JÁ CADASTRADO 

o Município fiscalizado: INDICAR O MUNICÍPIO 

o Adicionar objetivos da fiscalização: 

 Programa: Programa Estadual de Sanidade de Suídeos (PESS) 

 Objetivo: FISCALIZAÇÃO LIXÃO / ATERRO SANITÁRIO 

 Subobjetivo: FISCALIZAÇÃO DE CRIAÇÃO IRREGULAR DE ANIMAIS (PSC E 

FA) 

 Produtos: SUÍDEOS 

o Situação encontrada: DESCREVER DETALHADAMENTE 

o Orientações: DESCREVER DETALHADAMENTE: 



 

 

 Ex.: Orientado quanto a proibição de permanência ou criação de suínos ou 

outros animais em lixões. Orientado a manter cercas e muros íntegros e 

portões fechados impedindo acesso de animais. Orientado a remover 

imediatamente animais que adentrem ao recinto.  

o Latitude e Longitude: CAMPO OBRIGATÓRIO (SE ATENTAR PARA A FORMA 

CORRETA) 

o Responsável pelo DRSU: INDICAR NOME, TELEFONE DE CONTATO E ASSINATURA 

OBRIGATÓRIA 

 

6. CASO SEJAM ENCONTRADAS IRREGULARIDADES: 

• Se forem encontrados animais: 

o Relatar em TF a quantidade de animais (de produção), bem como a espécie e 

estado de saúde. 

o Notificar a Prefeitura e o Responsável pelo estabelecimento, estabelecendo prazo 

de retirada dos animais.  

o Agendar nova fiscalização. 

o Informar a UR e a GESAN quanto à situação por meio do e-mail 

gesan@agrodefesa.go.gov.br e contato telefônico com o responsável pelo PESS. 

o Retornar ao local no prazo indicado. 

o Caso ainda exista animais relatar no TF e abrir processo SEI comunicando a UR e a 

UC, para que sejam tomadas medidas administrativas. 

o Se forem encontradas irregularidades estruturais como falta de cerca ou muro de 

contenção ou, caso existam, estes estejam em condições precárias ou sejam 

inadequados: 

o Relatar em TF as irregularidades verificadas. 

o Notificar a Prefeitura e o Responsável pelo estabelecimento, estabelecendo prazo 

para correção do problema.  

o Agendar nova fiscalização. 

o Informar a UR e a GESAN por meio do e-mail gesan@agrodefesa.go.gov.br e 

contato telefônico com o responsável pelo PESS. 

o Retornar ao local no prazo indicado. 



 

 

o Caso as irregularidades não tenham sido corrigidas, relatar no TF e abrir processo 

SEI comunicando a UR e a UC, para que sejam tomadas medidas administrativas. 

Quaisquer dúvidas a respeito do procedimento podem ser dirimidas com a 

Coordenação do Programa Estadual de Sanidade de Suídeos ou Gerência de Sanidade Animal. 

 



 

 

(ANEXO I) 

 

Verificação de granjas livres de ractopamina, dedicadas à 
exportação CHINA e UNIÃO ADUANEIRA 

 

ADESÃO  (     )     MANUTENÇÃO  (     ) 

 

Data: 

Identificação da Granja 

Produtor: 

Propriedade: 

Município: 

Código oficial (código da Agrodefesa): 

Categoria:    (     ) SVT  (     ) SVTR   (     ) UPL 

A granja possui fábrica de ração ou estrutura para manipular ingredientes para ração?  (     ) Sim  (     ) Não 

Nome do Médico Veterinário que presta assistência técnica: 

__________________________________________________________________________________ CRMV: _____________ 

 

1 GERAL 

Nº GRAU PONTOS DE CONTROLE C NC OBSERVAÇÕES 

1.1 I 
A granja possui cadastro junto ao órgão oficial de defesa sanitária 

animal? 
  

 

1.2 N 
A granja possui licença ambiental atualizada ou protocolo de 

renovação emitida pelo órgão ambiental competente? 
  

 

1.3 N A granja possui "Registro de Visitantes"?    

1.4 I 

A ração fornecida aos animais é fabricada em estabelecimento 

autorizado pelo MAPA, e cujo processo de fabricação foi declarado 

totalmente livre de ractopamina por aquele órgão? (ver NF de 

origem) 

  

 

1.5 I 
A granja possui manual de procedimentos de limpeza e 

desinfecção das instalações e equipamentos? 
  

 

1.6 N 

O produtor sabe como proceder em caso de sinais clínicos de 

doenças ou mortalidade acima dos limites definidos pela 

legislação? 

  

 



 

 

1.7 I 
A granja mantém em arquivo as GTA's do lote atual, no mínimo? 

(do anterior, verificar na manutenção) 
  

 

1.8 I 
Os animais da terminação (amostragem de 0,5 a 1%) tiveram a 

tatuagem que confirma a origem devidamente visível e legível? 
  

 

1.9 I 

No caso de animais sem identificação ou com identificação ilegível, 

o procedimento de reidentificação está de acordo com o proposto? 

(furo no centro de uma das orelhas) 

  

 

 

2 SAÚDE ANIMAL 

Nº GRAU PONTOS DE CONTROLE C NC OBSERVAÇÕES 

2.1 I 
Há na granja, um manual de procedimentos relacionado com 

aspecto sanitário? 

   

2.2 N 
Existem baias enfermarias para abrigar animais feridos e/ou em 

tratamento? 

   

2.3 N As instalações possuem boas condições de manutenção e higiene?    

 

3 PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO E POTENCIAIS CONTAMINANTES 

Nº GRAU PONTOS DE CONTROLE C NC OBSERVAÇÕES 

3.1 I 

As Notas Fiscais de ração e/ou rótulos da mesma, possuem a 

expressão “SEM 

RACTOPAMINA”? 

   

3.2 I 

A ração recebida, que tem origem comprovada por NF, se mantém 

na granja sem adição de outras substâncias com ractopamina e/ou 

produtos oriundos de terceiros não autorizados/ auditados pelo 

MAPA? (ver declaração da granja) 

   

3.3 I 

Os produtos de uso veterinário (medicamentos, de higiene e 

desinfecção) são registrados no MAPA e usados para a finalidade 

definida no rótulo? 

   

3.4 I 
Mantém o controle de recebimento e aplicação de todos os 

medicamentos utilizados nos animais? 

   

3.5 N 
Acondiciona medicamentos/ pesticidas/ Detergentes e 

desinfetantes em compartimentos distintos? 

   

 

Interpretação da Avaliação de Manutenção: 

1 Na verificação de manutenção, a participação no sistema será mantida quando todos os itens imprescindíveis (I) estiverem 

conformes e menos de 20% de itens necessários (N) estiverem não conformes, com correção das não conformidades no prazo estabelecido 

pelo auditor e verificado posteriormente pelo serviço oficial. 

2 Na verificação de manutenção ou na verificação extraordinária, a participação será suspensa por 90 dias quando, apesar de todos 

os itens imprescindíveis (I) estarem conforme, de 20 a 45% dos itens necessários (N) estiverem não conformes, devendo as não 

conformidades ser corrigidas e verificadas mediante nova auditoria. 

3 Suspensão por 180 dias quando, na verificação de manutenção ou na verificação extraordinária, apesar de todos os itens 

imprescindíveis (I) estarem conforme, de 45 a 60% dos itens necessários (N) estiverem não conformes, devendo as não conformidades ser 



 

 

corrigidas e verificadas mediante novo procedimento. 

4 O cancelamento ocorrerá quando na verificação de manutenção ou na verificação extraordinária, houver não conformidade em pelo 

menos um item imprescindível (I) e/ou em mais de 60% dos itens necessários, podendo ser retomada, mediante novo processo de adesão 

após um período de carência de um ano. 

Periodicidade das verificações: 

Anual na amostragem definida em 10% do total de granjas participantes do sistema, podendo, em casos de suspeita ou denúncia de não 

conformidades, ser realizada em qualquer tempo, em caráter extraordinário. 

 

 

Local: ____________________________________________, _______ de ______________________________ de _____________. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do FEA - MV 

 

Observações: 

1 Na verificação da granja dedicada para aplicação deste check list, deve ser também preenchido o Termo de Fiscalização. 

2 Esse check list é feito em duas vias, ficando a original arquivada na UVL e uma cópia assinada e carimbada a Coordenação 

central, para análise e encaminhamento ao SSA/SFA-GO para fins de certificação/ manutenção da certificação da granja. 
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5. PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS EQUÍDEOS 
 

5.1. Procedimento operacional padrão para preenchimento da ficha de cadastro 
dos estabelecimentos criadores de equídeos 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS EQUÍDEOS  
PESE 

POP GESAN Nº. 002/2013 

Nº de 
Folhas  

05 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS CRIADORES DE EQUÍDEOS

Data da 
Emissão 

 

03/05/2013 

 

1. OBJETIVO 

 Descrever o procedimento operacional padrão para o preenchimento do Formulário 
de Cadastro dos Estabelecimento Criador de Equídeo, uniformizando e adequando os 
procedimentos realizados pelas Unidades Operacionais Locais da AGRODEFESA.  

 

2. CONCEITOS 

 EQUÍDEOS: Entende-se por equídeos todos os solípedes domésticos e silvestres 
da família Equidae, abrangendo equinos (cavalos, pôneis), asininos (jumentos), muares 
(burros e mulas), equídeos silvestres como Cavalo-de-przewalskii (Equus przewalskii), 
Zebra-das-montanhas (Equus zebra), Zebra-das-planícies (Equus quagga burchelli), 
Zebra-de-grevyi (Equus grevyi) e todos os seus cruzamentos. 

 PROPRIEDADE: qualquer estabelecimento de uso público ou privado, rural ou 
urbano, onde exista equídeo dentro de seus limites, a qualquer título. 

 

 PROPRIETÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que tenha, a qualquer título, um ou 
mais equídeos sob sua posse ou guarda. 
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 EVENTOS AGROPECUÁRIOS: são considerados eventos agropecuários, os 
leilões, feiras, exposições ou outras aglomerações de equídeos, nos quais os animais 
deverão ser obrigatoriamente examinados, em local apropriado, na entrada do recinto de 
realização do evento e que ofereça condições para a instalação do serviço de Defesa 
Sanitária Animal possibilitando a recepção, contenção e verificação dos exames de AIE, 
assim como a conferência da documentação sanitária pertinente (GTA, certificado de 
vacinação para Influenza e exame para Mormo). 

 ALOJAMENTO: local destinado à hospedagem de equídeos, por período 
indeterminado, mediante contrato estabelecido entre o proprietário do animal e o 
proprietário do estabelecimento.  

 CENTRAL DE COLETA E REPRODUÇÃO: local destinado ao recebimento de 
equídeos para a finalidade de coleta de material genético e/ou monta natural para 
reprodução. 

 CENTRO DE EVENTOS: local destinado ao recebimento de eventos fomentados 
pela iniciativa pública ou privada, que promova em seu espaço todas as formas de 
atividades equestres. 

 CENTRO DE PESQUISA: local destinado à realização de pesquisas científicas que 
envolvam o alojamento de equídeos e/ou armazenamento de material genético. 

 CENTRO DE TREINAMENTO: local destinado à realização de atividades de  
treinamento, doma e condicionamento de equídeos, estando os animais alojados ou não 
no estabelecimento. 

 ESTABELECIMENTO EM ZONA URBANA: localidade em zona urbana destinada 
à estadia de equídeo. 

 HARAS: propriedade rural, promotora de eventos ou não, cuja atividade principal 
seja a criação de equídeos. 

 HIPÓDROMO: Local adequado e equipado para a realização de corridas de 
cavalos e demais atividades esportivas equestres. 

 JÓQUEI CLUBE: Clube/Associação promotora de corridas de cavalos e demais 
atividades esportivas equestres.  

 SOCIEDADE/ASSOCIAÇÃO HÍPICA: Clube/Associação promotora de corridas de 
cavalos e demais atividades esportivas equestres. 

OBS: As definições de Hipódromo, Jóquei Clube e Sociedade/Associação Hípica são 
semelhantes e a caracterização estará definida no Contrato Social apresentado para fins 
de cadastro. 

 HOSPITAL VETERINÁRIO: Local destinado ao atendimento/tratamento médico 
veterinário às diversas espécies animais. 
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 P.E.A.E.: Propriedade de espera para abate de equídeos. Propriedade habilitada 
pelo serviço veterinário oficial para fins de aglomeração de equídeos destinados ao abate 
em frigorífico dotado de serviço de inspeção federal. OBS: Em Goiás NÃO existe PEAE 
habilitada pelo serviço oficial. 

 UNIDADE MILITAR: local destinado à manutenção de equídeos de propriedade de 
instituições militares (Ex: Polícia Militar/Exército, etc.). 

 UNIVERSIDADE: local pertencente à instituição de ensino superior destinado à 
manutenção de equídeos. 

   

3. APLICAÇÃO 

 Em todos os estabelecimentos criadores de equídeos. Os procedimentos descritos 
fazem referência à seguinte legislação: 

• Capítulo III, Seção I, Art. 7º do Decreto nº 5.652 de 06/09/2002 

• Capítulo VI, Seção II, Art. 79 ao 82 do Decreto nº 5.652 de 06/09/2002 

• Instrução Normativa Agrodefesa nº 11/2018 

 

4. DESCRIÇÃO 

 Este procedimento operacional padrão - POP refere-se exclusivamente ao 
PREENCHIMENTO do Formulário de Cadastro dos Estabelecimento Criador de Equídeo, 
sem prejuízo dos demais procedimentos adotados pela agência, mediante o 
preenchimento e posterior lançamento no SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSÃO DE 
GTA.  

 

4.1. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  

1. Dados do Proprietário da Propriedade: Informar os dados do proprietário do  
estabelecimento. 

 

Nome do proprietário/Razão Social:Informar o nome do proprietário/razão social do 
estabelecimento; 

CPF/CNPJ: Informar o número do CPF ou o número do CNPJ do criador; 

Inscrição Estadual: Informar o  número da Inscrição Estadual do estabelecimento; 
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Endereço/Distrito/Complemento/Bairro: Descrever os dados detalhadamente caso o 
proprietário não resida no estabelecimento criador dos animais. 

CEP: Informar o número do CEP; 

Telefones comercial/residencial/celular: Informar todos os contatos do proprietário, 
com DDD. 

 

2.Dados da Propriedade: 

Nome: Informar o nome da propriedade; 

Localidade: Informar o endereço da propriedade e formas de acesso; 

Código do Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento constante no 
sistema on line da AGRODEFESA; 

Área (ha): Informar a área da propriedade em hectares; 

Telefones comercial/residencial/celular: Se houver telefone para contato na 
propriedade, com DDD, informar; 

Coordenadas: Informar as coordenadas S (Sul) e W (Oeste) em formato Datum SAD 69 
(grau, minuto e segundo. Ex: hhºdd'mm,m”); 

 

3.Dados do Médico Veterinário (Responsável Técnico): 

Responsável Técnico (RT): informar o nome do profissional responsável pelo 
estabelecimento. 

Número CRMV: informar a profissão do RT e o número do conselho. 

 

4. Classificação do Estabelecimento: Informar dados do Estabelecimento 

4.1 Manejo:  Assinalar  as características de  manejo utilizado na propriedade; 

 

4.2 Situação Fundiária: Assinalar conforme documentação apresentada; 

 

5. Dados da Exploração Pecuária: número de equídeos existentes na propriedade:  

Relacionar número de animais existentes com diferenciação entre equinos, asininos e 
muares, machos e fêmeas maiores e menores de seis meses. 
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6. Raças Existentes: especificar todas as raças existentes na propriedade conforme 
informações e/ou registros apresentados pelo proprietário dos animais. 

 

7. ANEXOS 

 

ANEXO I: Modelo de  Cadastro dos Estabelecimento Criador de Equídeo. 
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5.2. Procedimento operacional padrão para a atuação mediante foco de anemia 
infecciosa equina no estado de Goiás 
 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DOS EQUÍDEOS 

POP GESAN Nº. 003/2012 

Nº de Folhas 

 

15 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA A ATUAÇÃO MEDIANTE  
FOCO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA NO ESTADO DE GOIÁS 

Data da 
Emissão 

 

23/10/2012 

 

1. OBJETIVO 

 Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de Defesa 

Sanitária Animal do Estado de Goiás (AGRODEFESA) diante de um foco de Anemia Infecciosa 

Equina de modo a uniformizar os procedimentos realizados pelas Unidades Locais da agência. 

 

2. CONCEITOS 

Anemia Infecciosa Equina (AIE): doença infecciosa causada por um lentivírus, podendo 

apresentar-se clinicamente sob as formas: aguda, crônica e inaparente. 

Animal Portador: qualquer equídeo que, submetido ao teste laboratorial oficial para AIE, tenha 

apresentado resultado positivo. 

Área peri focal: área ao redor do foco a ser estabelecida pelo serviço veterinário oficial. 

Contraprova: exame laboratorial para diagnóstico da AIE realizado a partir de uma alíquota da 

amostra original, identificada, lacrada e conservada a -20°C (vinte graus Celsius negativos), para 

fins de confirmação do diagnóstico. 

Destruição: é o procedimento de eliminação e destruição de equídeos portadores de AIE 
no próprio estabelecimento de criação, sob supervisão de um médico veterinário oficial. 

Equídeo: qualquer animal da Família Equidae, incluindo equinos, asininos e muares. 

Foco: todo estabelecimento onde houver um ou mais equídeos portadores de AIE.  

Laboratório Credenciado: laboratório que recebe, por delegação de competência do 
Departamento de Defesa Animal, ato de credenciamento para realização de diagnóstico 
laboratorial de AIE. 
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Laboratório Oficial Credenciado: laboratório de instituição federal, estadual ou 
municipal, que tenha sido credenciado pelo Departamento de Defesa Animal, para realizar 
diagnóstico laboratorial de AIE. 

Laboratório de referência: laboratório pertencente à rede do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – LANAGRO. 

Lacre numerado: lacre inviolável, com identificação numérica. 

Propriedade: qualquer estabelecimento de uso público ou privado, rural ou urbano, onde 
exista equídeo dentro de seus limites, a qualquer título. 

Proprietário: toda pessoa física ou jurídica que tenha, a qualquer título, um ou mais 
equídeos sob sua posse ou guarda. 

Reteste: exame laboratorial para diagnóstico da AIE realizado em laboratório oficial, a 
partir de nova colheita de material realizada pelo serviço veterinário oficial, para fins de 
perícia. 

Sacrifício: é o abate sanitário de equídeos portadores de AIE, realizado em 
estabelecimento sob serviço de inspeção oficial, de acordo com a legislação pertinente. 

Serviço Veterinário Oficial: constitui-se do Serviço de Sanidade Agropecuária 
(SEDESA) da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de Goiás (SFA/GO) e 
do órgão de defesa sanitária animal – Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) – vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento de 
Goiás.  

 

3. APLICAÇÃO 

 

 Em todo o território do Estado de Goiás, em propriedades/estabelecimentos 

detentores de equídeos positivos para Anemia Infecciosa Equina. Os procedimentos aqui 

descritos estão normatizados pela seguinte legislação: 

.Decreto nº 5.652, de 6 de setembro de 2002 (Capítulo IV, Seção III) que aprova o 

regulamento da Lei 13.998, de 13 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 

aDefesa Sanitária Animal do Estado de Goiás; 

.Instrução Normativa N° 45, de 15 de Junho de 2004; 

.Resolução CECAIE N° 001, de 14 de Agosto de 2008; 

.Instrução Normativa Agrodefesa nº 11/2018; 

e devem ser tomadas com urgência possível. 

 

4. DESCRIÇÃO 
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 O procedimento para atuação mediante um foco de AIE no estado de Goiás  obedecerá 

aos seguintes passos: 

 

1° PASSO – NOTIFICAÇÃO DE ANIMAL POSITIVO: 

 

 Imediatamente ao recebimento de exames diagnósticos de equídeos POSITIVOS para AIE 

no Estado de Goiás, a Coordenação do Programa Estadual de Sanidade de Equídeos 

encaminhará à Unidade Local correspondente, a(s) resenha(s) positiva(s) acompanhada(s) de 

memorando com as orientações gerais para tomada de providências conforme o caso. 

 

2° PASSO – RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELA UNIDADE LOCAL E PROVIDÊNCIAS 

INICIAIS: 

 

 Imediatamente ao recebimento da comunicação de um animal positivo, o médico 

veterinário da Unidade Local responsável deverá providenciar com a maior brevidade possível a 

visita à propriedade, identificar o(s) equídeo(s) portador(es), realizar a notificação e a interdição 

da propriedade lavrando o Termo de Interdição e Notificação de AIE. No momento da visita o 

proprietário deverá ser cientificado: 

.da proibição de entrada e saída dos equídeos da propriedade e da movimentação de objetos 

passíveis de veiculação do vírus da A. I. E. (interdição da propriedade); 

.da obrigatoriedade do sacrifício/destruição do(s) equídeo(s) portador(es); 

.da necessidade de saneamento da tropa com a finalidade de desinterdição da propriedade. 

 Durante esta primeira visita, os documentos a serem preenchidos são: 

1-Termo de Fiscalização 

 No Termo de Fiscalização deverão ser descritas as atividades realizadas pelo fiscal 

estadual agropecuário e toda a orientação fornecida ao proprietário. Deve ser registrado 

também o agendamento (dia e horário) do sacrifício/destruição do(s) equídeo(s) 

portador(es),  num prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da notificação. 

 Deverá ser realizada investigação epidemiológica de todos os animais que reagiram ao 

teste de diagnóstico de AIE, incluindo o histórico de trânsito, para pesquisa da origem da doença. 

Todos os documentos, após preenchimento in loco, deverão ser encaminhados 

imediatamente à coordenação (pese.gesan@agrodefesa.go.gov.br). 

A coordenação deverá realizar a marcação da propriedade no SIDAGO como 'foco' 

para AIE, bloqueando então a emissão de GTA para a propriedade em questão até que sejam 

realizados os procedimentos de saneamento para posterior desinterdição. 
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OBS: caso o proprietário demonstre resistência em relação ao agendamento do sacrifício ou 

destruição do(s) equídeo(s) portador(es), por apresentar dúvida com relação ao resultado de 

diagnóstico positivo, é facultado solicitar a CONTRAPROVA,que deverá ser feita através de 

formulário específico e encaminhado à coordenação (pese.gesan@agrodefesa.go.gov.br) para 

conhecimento da coordenação do programa de equídeos. Além da solicitação da contraprova, 

devem ser encaminhados também a cópia da notificação (já preenchida e assinada pelo 

proprietário) e cópia do exame. Lembramos que estes documentos NÃO devem ser 

encaminhados diretamente à SSA/SFA-GO pelas unidades locais. O prazo para solicitação da 

contraprova é de OITO dias, contados a partir da data da notificação. Não sendo solicitado neste 

prazo, o proprietário perde o direito à solicitação.  

Sendo autorizada a realização de contraprova pela SSA/SFA-GO, esta será 

encaminhada pela coordenação à Unidade Local que deverá, em comum acordo com o 

laboratório que realizou o primeiro exame e o proprietário do animal/médico veterinário 

requisitante, agendar uma data para a realização da contraprova. O médico veterinário 

requisitante do primeiro exame e/ou o proprietário do animal, ou um representante indicado por 

ele, devem estar presentes durante a realização da contraprova e conforme especificado na 

legislação, caso o proprietário do animal/médico veterinário requisitante (ou representante legal) 

esteja ausente, a contraprova não será realizada, prevalecendo o resultado do primeiro exame. 

Caso a contraprova confirme o resultado positivo do primeiro exame, a data do sacrifício 

do animal deverá ser agendada imediatamente. 

 Se a resistência ao sacrifício ou destruição do(s) equídeo(s) portador(es) persistir, mesmo 

com a confirmação do resultado da contraprova, a Unidade Local deverá entrar em contato com a 

coordenação do PESE para verificar a possibilidade de realização do RETESTE, que será 

realizado somente em casos excepcionais, para fins de perícia, com autorização do SSA/SFA - 

GO. 

A solicitação deverá ser feita num prazo máximo de 30 dias contados a partir da data 

da notificação. Sendo autorizada a realização do RETESTE, o fiscal médico veterinário 

responsável pelo acompanhamento do foco deverá fazer nova colheita e encaminhar o material, 

através da unidade regional ao LANAGRO-MG, sendo os custos de envio das amostras por conta 

do proprietário do(s) animal(is). O soro deverá estar acompanhado de uma via da requisição de 

exame, devidamente preenchida pelo fiscal que realizou a colheita (usar o formulário do LABVET) 

e carta endereçada ao setor de anemia infecciosa equina solicitando a realização do reteste (em 

caso de dúvidas, favor entrar em contato com a coordenação). Os resultados dos exames 

realizados no LANAGRO-MG serão encaminhados à unidade local para as providências de 

sacrifício ou destruição, nos casos positivos.  

No momento da colheita do material com a finalidade de reteste, as resenhas do 

primeiro exame deverão ser detalhadamente conferidas com os animais apresentados pelo 
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proprietário e caso haja dúvida na identificação dos mesmos, suspender a colheita e entrar em 

contato com a coordenação. 

Até que seja finalizado o processo de solicitação de contraprova ou reteste, os animais 

positivos deverão permanecer isolados na propriedade, sob orientação do fiscal estadual 

agropecuário, médico veterinário, acompanhante do foco. 

 

3° PASSO – IDENTIFICAÇÃO DO(S) ANIMAL (IS) POSITIVO(S): 

 

O fiscal estadual agropecuário, após preenchimento da documentação referente ao 

foco, deverá realizar a marcação permanente do(s) animal(is) portador(es) com aplicação de ferro 

candente na paleta do ladoesquerdo com um “A” contido em um círculo de 08 cm de diâmetro, 

seguido da sigla GO, caso não haja solicitação de contraprova, sendo os mesmos isolados dos 

demais até o momento da destruição ou embarque para o abate sanitário.  

As propriedades circunvizinhas ao foco serão consideradas suspeitas e seus 

proprietários orientados para que submetam seus animais a 02 (dois) exames laboratoriais para 

diagnóstico de A. I. E., intercalados entre 30 e 60 dias.  

 

4° PASSO – DESTRUIÇÃO E ENTERRO DO (S) ANIMAL (IS) POSITIVO(S): 

 

A destruição dos animais deverá seguir o seguinte trâmite: 

A) Enviar ofício à Polícia Militar local solicitando apoio para que a destruição do animal portador 

seja realizada com arma de fogo e, caso ela manifeste-se contrária à solicitação, encaminhar 

memorando à coordenação do programa relatando os problemas apresentados; 

B) Compete ao proprietário do animal providenciar o enterro e/ou a incineração dos animais 

portadores, destruídos em sua propriedade; 

C) Destruição do animal 

. Caso o animal venha a óbito na propriedade antes de ser realizado sua destruição ou envio para 

o abate, o proprietário deverá assinar Termo de Fiscalização contendo relato dos acontecimentos; 

D)Enviar imediatamente à coordenação (pese.gesan@agrodefesa.go.gov.br), acompanhadas de 

memorando, as cópias do Laudo de Sacrifício Sanitário, da GTA e Termos de Fiscalização 

preenchidos durante as visitas à propriedade (conforme destino dado aos animais positivos) 

 

5° PASSO – SANEAMENTO DA PROPRIEDADE: 

 

Caso exista apenas um animal portador, o fiscal que acompanha o foco, após realizar 

sacrifício/destruição, deverá relatar no Termo de Fiscalização a não existência de outros equídeos 

na propriedade para que a coordenação proceda à desinterdição da mesma. Caso haja mais 
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animais, a propriedade somente será desinterditada após a realização de 02 (dois) exames com 

resultados negativos consecutivos para AIE, com intervalo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, em 

todos os equídeos existentes, sendo que os primeiros exames poderão ser realizados logo após o 

sacrifício/destruição do animal portador.  

 

 

6° PASSO – ENCERRAMENTO DO FOCO E DESINTERDIÇÃO DA PROPRIEDADE: 

 

Após a realização dos dois exames consecutivos no restante da tropa, com intervalo 

de 30 a 60 dias entre o primeiro diagnóstico e o segundo, cópias dos exames deverão ser 

encaminhadas à coordenação para que seja elaborado o Termo de Desinterdição, que será 

encaminhado via e-mail à Unidade Local para providências.  

Após desinterdição da propriedade, a coordenação deverá retirar a marcação da 

propriedade no SIDAGO como 'foco' para AIE, desbloqueando então, a emissão de GTA para 

equídeos. 
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6. PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DE ANIMAIS 
AQUÁTICOS 

 

6.1. Procedimento operacional padrão para preenchimento da ficha de cadastro 
sanitário dos estabelecimentos de animais aquáticos 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DE ANIMAIS 
AQUÁTICOS - PESAA 

POP GESAN Nº. 001/2013 

Nº de Folhas  

16 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA 
FICHA DE CADASTRO SANITÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS DE ANIMAIS 

AQUÁTICOS. 

Data da 
Emissão 

26/03/2013 

Data de 
Revisão 

08/05/2019 

 

1. OBJETIVO 
 Descrever o procedimento operacional padrão para o preenchimento do Formulário 
de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos  de Animais Aquáticos, uniformizando e 
adequando os procedimentos realizados pelas Unidades Operacionais Locais da 
AGRODEFESA.  
 

2. CONCEITOS 
 Estabelecimentos de animais aquáticos - são aqueles estabelecimentos que 
possuem plantel de animais aquáticos, tanto na reprodução quanto na aquisição 
(compra). 
 
3. APLICAÇÃO 
 Em todos os estabelecimentos nos quais ocorre a reprodução ou manipulação de 
material genético (gametas/ovo/náuplio e semente) e/ou que adquiram animais aquáticos. 
  
4. DESCRIÇÃO 
 Este procedimento operacional padrão - POP refere-se exclusivamente ao 
PREENCHIMENTO do Formulário  de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de 
Animais Aquáticos, sem prejuízo dos demais procedimentos adotados pela agência, 
mediante o preenchimento e posterior lançamento no SISTEMA INFORMATIZADO DE 
EMISSÃO DE GTA.  
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4.1. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  
 
1.Dados da Propriedade: Informar  os dados da propriedade. 
Razão Social:Informar o nome da propriedade/estabelecimento; Ex: Faz. Santa Fé ou 
Agropecuária Jacaranda; 
CPF/CNPJ: Informar o número do CPF ou o número do CNPJ do criador; 
Nome do proprietário: Informar o nome do proprietário; 
Inscrição Estadual: Informar o  número da Inscrição Estadual; 
CEP: Informar o número do CEP; 
Código do Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento constante no 
sistema on line da AGRODEFESA; 
Área  de Interesse: Informar se  o estabelecimento é comercial marcando a respectiva 
quadrícula; 
Endereço:  Informar o endereço  da propriedade ; 
Telefone e E-mail: Se houver telefone para contato, com DDD, informar; 
E-mail: Se houver e-mail para contato, informar; 
Coordenadas: Informar as coordenadas S (Sul) e W (Oeste) em formato Datum SAD 69 
(grau, minuto e segundo. Ex: hhºdd'mm,m”); 
Número da licença ambiental: Informar o número da licença ambiental do 
estabelecimento de criação de animais aquáticos emitida pela SEMARH; 
Responsável Técnico (RT): informar o nome do profissional responsável pelo 
estabelecimento. 
Número com conselho/Profissão: informar a profissão do RT e o número do conselho. 
 
2. Classificação do Estabelecimento: Informar dados do Estabelecimento; 
 
2.1 Tipo de exploração: Assinalar as características de exploração econômica da 
propriedade; 

− Reprodução: estabelecimento destinado à reprodução ou manipulação de material 
genético (gametas/ovo/náuplio e semente) 

− Recria: estabelecimento ou zona de cultivo destinado à recria de animais aquáticos 
(alevino/larva e pós-larva) 

− Terminação: estabelecimento ou zona de cultivo destinado à terminação de 
animais aquáticos do juvenil até a comercialização. 

− Recreação: estabelecimento onde os animais aquáticos estão destinados à pesca 
de lazer (pesque-pague) 

 
2.2 Manejo:  Assinalar  as características de  manejo utilizado na propriedade 

 
2.3 Origem dos animais aquáticos: Assinalar a  quadrícula correspondente a origem 
dos animais.  
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2.4 Realização de comércio de animais aquáticos: assinalar a quadrícula 
correspondente  a realização de comércio de animais ou material genético. 
 
2.5 Atividades: assinalar a(s) quadrícula(s) correspondente  ao tipo de atividade(s) 
desenvolvida(s) na propriedade. 
 
2.6 Área de criação de animais aquáticos: preencher a tabela com o quantitativo do 
estabelecimento de criação de animais aquáticos. 
 

3. Sistema de Abastecimento e Tratamento: 
 
3.1 Fonte de Água: assinalar a quadrícula correspondente a fonte de água. 

 
3.2 Tanque de captação: assinalar a quadrícula correspondente ao tanque de captação. 
 
3.3 Tanque de decantação: assinalar a quadrícula correspondente ao tanque de 
depuração. 
 
3.4 Utilização da água: assinalar a quadrícula correspondente a utilização da água. 

− Comum: se outra propriedade já utilizou o recurso hídrico anteriormente; 
− Independente:  se é a primeira propriedade a utilizar o recurso hídrico. 

 
3.5 Destino dos Efluentes: assinalar a quadrícula correspondente ao tratamento dos 
efluentes: 
 
4. NÚMERO DE ANIMAIS E ESPÉCIE: 
 
4.1 Animais Aquáticos cultivados:  assinalar a quadrícula correspondente aos animais 
aquáticos cultivados na propriedade. 

− Peixes: animais vertebrados aquáticos ectotérmicos, encontrados em água doce ou 
salgada. São divididos em peixes ósseos, como a sardinha, o atum e a garoupa, 
peixes cartilaginosos, como os tubarões e as raias, e peixes sem maxila, como as 
lampréias e mixinas. Ovo, pós-larva, larva e alevinos são fases de 
desenvolvimento, morfologicamente semelhantes ao peixe adulto da mesma 
espécie. 

− Crustáceos: animais aquáticos pertencentes ao filo Artropoda, caracterizados por 
um exoesqueleto de quitina e apêndices articulados, que incluem, entre outras 
espécies, camarões, caranguejos, caranguejos de rio, lagostim, siri, isópodes, 
ostracódios e anfípodes. 

− Moluscos: animais aquáticos pertencentes ao filo Mollusca caracterizado por corpo 
mole e sem divisões, envolto ou não por um concha calcárea com desenvolvimento 
direto ou compreendendo distintas fases de desenvolvimento: fase larval, pós 
larva, cria, juvenil e adulta, que incluem entre outros, ostras, mexilhões, berbigões, 
caramujos, polvos e lulas. 
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− Anfíbios: animais vertebrados, ectotérmicos, com pele úmida que pertencem à 
classe Amphibia, incluindo salamandras, rãs, sapos e cacílias. 

− Invertebrados Aquáticos: aniamsi invertebrados de vida aquática não pertencentes 
ao filo Mollusca e Subfilo Crustacea (do filo Artropoda). São os corais, anêmonas, 
esponjas, água-viva, medusas, etc. 

 
4.2 Código da(s) Espécie(s) (ver manual de preenchimento):  preencher com o código da(s) 
espécie(s) de acordo com o ANEXO II e III correspondente aos animais aquáticos 
cultivados na propriedade.  
 
4.3 Produção (t/ano) e Quantidade de indivíduos/ano:  preencher com a quantidade 
estimada de animais aquáticos cultivados em toneladas/ano e número/ano. 
 
 
5.  OCORRÊNCIA DE DOENÇAS: 
 
5.1: Ocorrência de doenças/mortalidade de animais aquáticos na propriedade: informar, 
caso ocorrido anteriormente, a ocorrência de doenças e mortalidade na propriedade. 
 
6. DESINFECÇÃO: 
 
6.1  Produtos utilizados para desinfecção de instalações de animais aquáticos:  
assinalar a quadrícula correspondente aos produtos utilizados na desinfecção de 
instalações, fômites e outros materiais utilizados em estabelecimentos com animais 
aquáticos. 
 
7. VISTORIA 
 
7.1 VISTORIA DO ESTABELECIMENTO: assinalar a quadrícula correspondente a 
realização de vistoria pelo servidor da AGRODEFESA na propriedade com animais 
aquáticos. 
 
Data do cadastro: Informar a data  da realização do cadastro.  
 

Servidor da AGRODEDFESA: Informar o nome por extenso do FEA responsável pelo 
preenchimento do Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de Animais 
Aquáticos; 
 

Proprietário ou Responsável: Assinatura do proprietário ou do responsável pelo 
estabelecimento. 
 

Após preenchimento e assinatura do Formulário de Cadastro Sanitário dos 
Estabelecimentos de Animais Aquáticos arquivá-lo em pasta especifica para o 
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Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos, nomeados como: Cadastro 
de Animais Aquáticos. 
 
Observações: Esclarecemos que conforme determina a IN Nº 53 - MAPA, de 02/07/2003, 
Art.7º “O cadastro dos estabelecimentos de aquicultura será realizado pelas secretarias 
estaduais de agricultura ou por seus órgãos de defesa sanitária animal”. 
 

 

 

8. ANEXOS 
 
ANEXO I: Modelo de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de Animais Aquáticos; 
 
ANEXO II: MANUAL DE PREENCHIMENTO -  Código da Espécie - Informar o código da 
espécie conforme relação abaixo; 
 
ANEXO III: LISTA DE ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS PASSÍVEIS DE SEREM 
UTILIZADOS EM AQUICULTURA. 
 
ANEXO IV: MODELO DE ATESTADO SANITÁRIO PARA A EMISSÃO DE GTA DE 
ANIMAIS AQUÁTICOS. 
 
 

6.2. Procedimento operacional padrão para preenchimento da ficha de 
cadastro sanitário dos estabelecimentos de animais aquáticos 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DE ANIMAIS 
AQUÁTICOS - PESAA 

POP GESAN Nº. 001/2013 

Nº de Folhas  

16 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA 
FICHA DE CADASTRO SANITÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS DE ANIMAIS 

AQUÁTICOS. 

Data da 
Emissão 

26/03/2013 

Data de 
Revisão 

08/05/2019 
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1. OBJETIVO 
 Descrever o procedimento operacional padrão para o preenchimento do Formulário 
de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos  de Animais Aquáticos, uniformizando e 
adequando os procedimentos realizados pelas Unidades Operacionais Locais da 
AGRODEFESA.  

2. CONCEITOS 
 Estabelecimentos de animais aquáticos - são aqueles estabelecimentos que 
possuem plantel de animais aquáticos, tanto na reprodução quanto na aquisição 
(compra). 
 
3. APLICAÇÃO 
 Em todos os estabelecimentos nos quais ocorre a reprodução ou manipulação de 
material genético (gametas/ovo/náuplio e semente) e/ou que adquiram animais aquáticos. 
  
4. DESCRIÇÃO 
 Este procedimento operacional padrão - POP refere-se exclusivamente ao 
PREENCHIMENTO do Formulário  de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de 
Animais Aquáticos, sem prejuízo dos demais procedimentos adotados pela agência, 
mediante o preenchimento e posterior lançamento no SISTEMA INFORMATIZADO DE 
EMISSÃO DE GTA.  
 
4.1. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  
 
1.Dados da Propriedade: Informar  os dados da propriedade. 
Razão Social:Informar o nome da propriedade/estabelecimento; Ex: Faz. Santa Fé ou 
Agropecuária Jacaranda; 
CPF/CNPJ: Informar o número do CPF ou o número do CNPJ do criador; 
Nome do proprietário: Informar o nome do proprietário; 
Inscrição Estadual: Informar o  número da Inscrição Estadual; 
CEP: Informar o número do CEP; 
Código do Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento constante no 
sistema on line da AGRODEFESA; 
Área  de Interesse: Informar se  o estabelecimento é comercial marcando a respectiva 
quadrícula; 
Endereço: Informar o endereço  da propriedade ; 
Telefone e E-mail: Se houver telefone para contato, com DDD, informar; 
 

E-mail: Se houver e-mail para contato, informar; 
Coordenadas: Informar as coordenadas S (Sul) e W (Oeste) em formato Datum SAD 69 
(grau, minuto e segundo. Ex: hhºdd'mm,m”); 
Número da licença ambiental: Informar o número da licença ambiental do 
estabelecimento de criação de animais aquáticos emitida pela SEMARH; 
Responsável Técnico (RT): informar o nome do profissional responsável pelo 
estabelecimento. 
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Número com conselho/Profissão: informar a profissão do RT e o número do conselho. 
 
2. Classificação do Estabelecimento: Informar dados do Estabelecimento; 
 
2.1 Tipo de exploração: Assinalar as características de exploração econômica da 
propriedade; 

− Reprodução: estabelecimento destinado à reprodução ou manipulação de material 
genético (gametas/ovo/náuplio e semente) 

− Recria: estabelecimento ou zona de cultivo destinado à recria de animais aquáticos 
(alevino/larva e pós-larva) 

− Terminação: estabelecimento ou zona de cultivo destinado à terminação de 
animais aquáticos do juvenil até a comercialização. 

− Recreação: estabelecimento onde os animais aquáticos estão destinados à pesca 
de lazer (pesque-pague) 
 

2.2 Manejo:  Assinalar  as características de  manejo utilizado na propriedade 
 

2.3 Origem dos animais aquáticos: Assinalar a  quadrícula correspondente a origem 
dos animais.  
 

2.4 Realização de comércio de animais aquáticos: assinalar a quadrícula 
correspondente  a realização de comércio de animais ou material genético. 
 
2.5 Atividades: assinalar a(s) quadrícula(s) correspondente  ao tipo de atividade(s) 
desenvolvida(s) na propriedade. 
 
2.6 Área de criação de animais aquáticos: preencher a tabela com o quantitativo do 
estabelecimento de criação de animais aquáticos. 
 

3. Sistema de Abastecimento e Tratamento: 
 
3.1 Fonte de Água: assinalar a quadrícula correspondente a fonte de água. 

 
3.2 Tanque de captação: assinalar a quadrícula correspondente ao tanque de captação. 
 
3.3 Tanque de decantação: assinalar a quadrícula correspondente ao tanque de 
depuração. 
 
3.4 Utilização da água: assinalar a quadrícula correspondente a utilização da água. 

− Comum: se outra propriedade já utilizou o recurso hídrico anteriormente; 
− Independente:  se é a primeira propriedade a utilizar o recurso hídrico. 

 
3.5 Destino dos Efluentes: assinalar a quadrícula correspondente ao tratamento dos 
efluentes: 
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4. NÚMERO DE ANIMAIS E ESPÉCIE: 
 
4.1 Animais Aquáticos cultivados:  assinalar a quadrícula correspondente aos animais 
aquáticos cultivados na propriedade. 

− Peixes: animais vertebrados aquáticos ectotérmicos, encontrados em água doce ou 
salgada. São divididos em peixes ósseos, como a sardinha, o atum e a garoupa, 
peixes cartilaginosos, como os tubarões e as raias, e peixes sem maxila, como as 
lampréias e mixinas. Ovo, pós-larva, larva e alevinos são fases de 
desenvolvimento, morfologicamente semelhantes ao peixe adulto da mesma 
espécie. 

− Crustáceos: animais aquáticos pertencentes ao filo Artropoda, caracterizados por 
um exoesqueleto de quitina e apêndices articulados, que incluem, entre outras 
espécies, camarões, caranguejos, caranguejos de rio, lagostim, siri, isópodes, 
ostracódios e anfípodes. 

− Moluscos: animais aquáticos pertencentes ao filo Mollusca caracterizado por corpo 
mole e sem divisões, envolto ou não por um concha calcárea com desenvolvimento 
direto ou compreendendo distintas fases de desenvolvimento: fase larval, pós 
larva, cria, juvenil e adulta, que incluem entre outros, ostras, mexilhões, berbigões, 
caramujos, polvos e lulas. 

− Anfíbios: animais vertebrados, ectotérmicos, com pele úmida que pertencem à 
classe Amphibia, incluindo salamandras, rãs, sapos e cacílias. 

− Invertebrados Aquáticos: aniamsi invertebrados de vida aquática não pertencentes 
ao filo Mollusca e Subfilo Crustacea (do filo Artropoda). São os corais, anêmonas, 
esponjas, água-viva, medusas, etc. 

 
4.2 Código da(s) Espécie(s) (ver manual de preenchimento):  preencher com o código da(s) 
espécie(s) de acordo com o ANEXO II e III correspondente aos animais aquáticos 
cultivados na propriedade.  
 
4.3 Produção (t/ano) e Quantidade de indivíduos/ano:  preencher com a quantidade 
estimada de animais aquáticos cultivados em toneladas/ano e número/ano. 
 
 
5.  OCORRÊNCIA DE DOENÇAS: 
 
5.1: Ocorrência de doenças/mortalidade de animais aquáticos na propriedade: informar, 
caso ocorrido anteriormente, a ocorrência de doenças e mortalidade na propriedade. 
 
6. DESINFECÇÃO: 
 
6.1  Produtos utilizados para desinfecção de instalações de animais aquáticos:  
assinalar a quadrícula correspondente aos produtos utilizados na desinfecção de 
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instalações, fômites e outros materiais utilizados em estabelecimentos com animais 
aquáticos. 
 
7. VISTORIA 
 
7.1 VISTORIA DO ESTABELECIMENTO: assinalar a quadrícula correspondente a 
realização de vistoria pelo servidor da AGRODEFESA na propriedade com animais 
aquáticos. 
 
Data do cadastro: Informar a data  da realização do cadastro.  
 

Servidor da AGRODEDFESA: Informar o nome por extenso do FEA responsável pelo 
preenchimento do Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de Animais 
Aquáticos; 
 

Proprietário ou Responsável: Assinatura do proprietário ou do responsável pelo 
estabelecimento. 
 

Após preenchimento e assinatura do Formulário de Cadastro Sanitário dos 
Estabelecimentos de Animais Aquáticos arquivá-lo em pasta especifica para o 
Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos, nomeados como: Cadastro 
de Animais Aquáticos. 
 
Observações: Esclarecemos que conforme determina a IN Nº 53 - MAPA, de 02/07/2003, 
Art.7º “O cadastro dos estabelecimentos de aquicultura será realizado pelas secretarias 
estaduais de agricultura ou por seus órgãos de defesa sanitária animal”. 
 
 

8. ANEXOS 
 
ANEXO I: Modelo de Cadastro Sanitário dos Estabelecimentos de Criação de Animais Aquáticos; 
 
ANEXO II: MANUAL DE PREENCHIMENTO -  Código da Espécie - Informar o código da 
espécie conforme relação abaixo; 
 
ANEXO III: LISTA DE ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS PASSÍVEIS DE SEREM 
UTILIZADOS EM AQUICULTURA. 
 
ANEXO IV: MODELO DE ATESTADO SANITÁRIO PARA A EMISSÃO DE GTA DE 
ANIMAIS AQUÁTICOS. 
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ANEXO I 

 

CADASTRO SANITÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
AQUÁTICOS 

 

1.  DADOS DA PROPRIEDADE: 

Razão Social: C.P.F/CNPJ: 

Nome do proprietário: 

Insc. Estadual:  Código do Estabelecimento:  

CEP:  Área de interesse:         Comercial            Subsistência             

Endereço: 

Telefone:  E-mail:  

Coordenadas: _________°__________'_______,__ ''S   _______°_________'_______,__ ''WGr 

N° Licença Ambiental*: 

RT*:  N° conselho/Profissão*:  

  

2.  CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:  

2.1. Tipo de exploração: 

 

Reprodução           Recria           Terminação          Recreação            

 

  

2.2 . Manejo:                 Extensivo           Semi intensivo            Intensivo               Super intensivo 
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2.3 Origem dos animais aquáticos:  

 

Importação             Banco genético             Natureza            Outros estabelecimentos       

 

Do próprio estabelecimento 

 

 

 

 

2.4 Realização de comércio de animais aquáticos: 

 

Intramunicipal            Intraestadual             Interestadual                        Internacional 

2.5 Atividade: 

 

 

Piscicultura em tanque escavado/edificado               Piscicultura em tanque-rede   

 

Malacocultura (mariscos/moluscos)   

 

Carcinicultura (Crustáceos) de água doce em tanque escavado/ edificado 

 

Carcinicultura de água doce em tanques-rede 

 

Algicultura               Ranicultura              Cultivo de peixes ornamentais 

 

Produção de formas jovens            Pesque Pague            

 

Outros:________________________________________________________ 
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2.6 Área criação de animais aquáticos:  

Tipos de estrutura Número de estrutura Área de produção  

Tanque escavado/Viveiro (ha)    

Tanque alvenaria (ha)    

Tanque rede (m3)    

Galpão (m2)    

    

 

3 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO 

3.1 Fonte de água: 

 

Represa                  Açude/Lagoa             Córrego            Nascente              Rio            

 

Poços                      Rede pública           Outros 

 

3.2 : Tanque de captação: 

 

Sim                             Não 
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3.3 : Tanque de decantação: 

 

Sim                                 Não 

 

3.4 : Utilização de Água : 

 

Comum                      Independente 

 

3.5 : Destino de Efluentes: 

 

Tratamento químico            Tratamento biológico          Tanques de decantação 

 

 

Sem tratamento                   Rede de Esgoto                 Outros 

 

4.  NÚMERO DE ANIMAIS E ESPÉCIE: 

4.1 : Animais Aquáticos cultivados 

 

Peixes          Anfíbios          Crustáceos         Moluscos         Invertebrados Aquáticos       

 

 

4.2 Código da(s) Espécie(s) (ver manual de preenchimento): 
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4.3 Produção (t/ano): __________   Quantidade de indivíduos/ ano:  ____________ 

 

 

 

5.  OCORRÊNCIA DE DOENÇAS: 

5.1: Ocorrência de doenças/mortalidade de animais aquáticos na propriedade: 

 

SIM                      I     NÃO 

 

6.  DESINFECÇÃO 

6.1  Produtos utilizados para desinfecção de instalações de animais aquáticos: 

 

Sal            Formol         Permanganato de potássio         Cloro    

 

Iodo           Carbonato de cálcio (cal virgem)           Outros: ___________________; 

 

7.  VISTORIA 

7.1  VISTORIA DO ESTABELECIMENTO: 

 

SIM                      I     NÃO 

 

Servidor da AGRODEDFESA:_____________________________ 

carimbo e assinatura 

 

Proprietário ou Responsável:_________________________________ 

assinatura 
 
 
 

Data do cadastro: _____/_____/______ 
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ANEXO II 
 

MANUAL DE PREENCHIMENTO 
 

4.2Códigoda(s)Espécie(s)-Informarocódigodaespécieconformerelaçãoabaixo 

Códig
o 

Nomecomum Nomecientífico Códi
go 

Nomecomum Nomecientífico 

PO1 Bagreafricano Clariasgariepinus PO2 Bagredocanal(catfish) Ictaluruspunctatus 

PO3 Carpacabeçagrande Aristichthysnobilis PO4 Carpacomum/húngar
a 

Cyprinuscarpio 

PO5 Carpacapim Ctenopharingodonide

lla 

PO6 Carpaprateada Hypophthalmichthysspp 

PO7 Curimatá/curimbatá/
curimatã 

Prochilodusspp PO8 Jundiá Rhamdiaspp 

PO9 Matrinxã Bryconcephalus PO1
0 

Pacucaranha Piaractusmesopotamicus 

PO11 Piauçu Leporinusspp. PO1
2 

Piauverdadeiro Leporinussp 

PO13 Pintado/surubim Pseudoplathystomaf

asciatum / coruscans 

PO1
4 

Pirapitinga Colossomabidens 

PO15 Pirarucu Arapaimagigas PO1
6 

Tambacu ColossomamacropomumxPiaractusmesopot

amicus 

PO17 Tambaqui Colossomamacropo

mum 

PO1
8 

TilápiadoNilo Oreochromisniloticus 

 

PO19 Outrastilápias  PO2
0 

Truta Oncorinchusmykiss 

PO21 Outrospeixesnão-
ornamentais 

 PO2
2 

Peixesornamentais** Paraestetipode cadastro 
informartodasasespéciesequantidadesviafor
mulárioespecífico 

M23 Mexilhãodeáguadoc
e 

Anodontitestrapesiali

s 

M24 Mexilhãodeáguadoce Leilablainvilliana 

M25 Mexilhãodeáguadoc
e 

Diplodonspp. M26 Outrosmexilhões  

M27 Escargotdebourgogn
e 

Helixpomatia. M28 Gros-gris/Petitgris Helixaspersa 

M29 Bulimo Strophocheilusovatus M30 Outrosmoluscos  

C31 CamarãodaMalásia Macrobrachiumrosen

bergii 

C32 Camarãocanela Macrobrachiumamazonicus 
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C33 LagostimdeSãoFideli
s 

Macrobrachiumcarcin

us 

C34 CamarãoVerdadeiro/
Pituzinho 

Macrobrachiumacanthurus 

C35 Outroscamarõesdulc
ícolas 

 A36 Microalga Spirulinaplatensis 

A35 Outrasalgas  R36 Rã-touro Ranacatesbiana 

R37 Outrosanfíbios  I38 Outrosinvertebrados  

OBS:Nocasodocultivodeespéciesnão-
relacionadasnatabelaacima,utilizeumdessescódigos(PO19,PO21,M26,M30,C35,C26,M26,A35,R37eI38)einformeonomec
omumecientíficodaespécienocampo4.2,alémdocódigoutilizado. 
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ANEXO III 

 

LISTA DE ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS PASSÍVEIS DE SEREM 
UTILIZADOS EM AQUICULTURA 

 

Nome Científico Nome Vulgar 
Abramites hypselonotus  Abramites 
Acanthicus adonis  Cascudo, Acari, Acary avion 
Acanthicus histrix  Cascudo, Acari, Carachama 
Acanthodoras spinosissimus  Ronca-Ronca, Bagre-Roncador, Baiacuzinho-Roncador 
Acarichthys heckelii  Peixe-Gato, Acará-Branco, Acará-Amarelo 
Amblydoras hancockii  Cascudo-Mole   
Ancistrus spp.  Acari, Cascudo, Bodó, Ancistrus, L032, L034, L043, L045, L059, L071, L088, 

L089, L100, L107, L110, L111, L120, L125, L144, L148, L149, L156, L180, L182, 
L183, L213, L237, L255, L267, L279, L289, L292, L293, L304, L309, L325, L327, 
L338, L344, L349, L352, L355, L357, L359, L369, L370, L378, LDA03, LDA08, 
LDA44, LDA74 

Anostomus anostomus  Aracú-Listrado, Anostumus 
Anostomus ternetzi  Aracú, Anostumus 
Apareiodon affinis  Canivete, Charuto, Peixe-Charuto, Mariposa 
Aphyocharax anisitsi  Enfermeirinha 
Apistogramma agassizii  Agassizi 
Apistogramma borellii   Apistograma 
Apistogramma commbrae  Apistograma 
Apistogramma pertensis  Pertence 
Apistogramma trifasciata   Apistograma 
Apteronotus albifrons  Ituí-Cavalo 
Aspidoras poecilus  Aspidora 
Astyanax bimaculatus  Canivete, Lambari, Lambari-Pintado, Matupiri, Piaba-do-Rabo-Amarelo 
Astyanax fasciatus  Lambari-do-Rabo-Vermelho, Lambarí-Açu, Matupiri, Piaba-do-Rio 
Baryancistrus spp. Acari, Cascudo, Bodó, L003, L018, L019, L026, L047, L057, L081, L084, L115, 

L177, L219, L274, L319, L323, L324, L364, L384, LDA33/L142, LDA60 
Biotodoma cupido  Acará-Chibante, Acará-Salema, Juruparipindá, Acará-Cupido  
Brachyplatystoma tigrinus  Tigrinus 
Brochis britskii  Coridora-Gigante  
Brochis splendens   Limpa-Fundo Verde 
Bryconops caudomaculatus  Bricon 
Bujurquina mariae  Acará 
Bunocephalus amaurus  Rabeca, Banjo 
Bunocephalus coracoideus  Cachorro, Cruz-do-Diabo, Guitarrinha, Rabeca, Rebeca, Viola, Banjo  
Callichthys callichthys  Caboje, Cascudo-Preto, Combó, Peixe-de-Enxurrada, Peixe-do-Mato, Soldado, 

Tamboatá  
Carnegiella marthae  Peixe-Borboleta, Peixe-Machado, Borboleta-Branca  
Carnegiella strigata  Borboleta-Listrada, Borboleta-Pintada, Peixe-Machado, Peixe-Borboleta  
Catoprion mento   Catirina, Piranha, Pacu-Piranha   
Chalceus erythrurus  Arirí  
Chalceus macrolepidotus  Araripirá, Ararí, Chalceu   
Characidium fasciatum   Canivete, Lambari, Torpedo   
Charax condei  Peixe – Vidro 
Chilodus punctatus  Cabeça-Para-Baixo   
Cichlasoma portalegrense  Cará-Moita   
Colomesus asellus  Baiacu  
Colomesus psittacus  Baiacu, Baiacu-d'água-Doce   
Copeina guttata  Copeina 
Copella arnoldi  Copella  
Copella metae  Copella  
Copella nattereri  Copella  
Copella nigrofasciata  Copella  
Corydoras acutus  Coridora  
Corydoras adolfoi  Coridora  
Corydoras aeneus  Coridora  
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Corydoras agassizii  Coridora  
Corydoras arcuatus  São-Pedro, Sarro, Coridora  
Corydoras burgessi  Coridora 
Corydoras caudimaculatus Coridora  
Corydoras davidsandsi  Coridora  
Corydoras elegans Coridora  
Corydoras griséus  Coridora  
Corydoras haraldschultzi   Coridora  
Corydoras hastatus  Coridora-Mini  
Corydoras julii  Coridora-Leopardo, Leopardo 
Corydoras melini  Coridora  
Corydoras narcissus  Coridora 
Corydoras nattereri   Ferreiro, São-Pedro, Sarro, Coridora 
Corydoras paleatus  Coridora 
Corydoras parallelus  Coridora 
Corydoras punctatus  Coridora 
Corydoras rabauti  Coridora 
Corydoras reticulatus  São-Pedro, Sarro, Coridora   
Corydoras robineae  Coridora  
Corydoras robustus  Coridora  
Corydoras schwartzi  Coridora  
Corydoras sterbai  Coridora 
Crenicara punctulatum  Xadrez  
Crenicichla alta  Joaninha, Jacundá  
Crenicichla notophthalmus  Joaninha, Jacundá  
Crenicichla regani  Joaninha, Jacundá  
Crenuchus spilurus  Crenucho  
Dekeyseria pulcher  Acari, Cascudo  
Dianema longibarbis  Dianema  
Dianema urostriatum  Rondon, Dianema  
Dicrossus filamentosus  Xadrez   
Dicrossus maculatus  Xadrez   
Eigenmannia spp. Peixe-Espada-da-Lagoa, Tuvira-Amarela, Transparente   
Exodon paradoxus  Miguelzinho  
Farlowella spp.  Farol-Vela, Farlowella, Jotoxi  
Gasteropelecus levis  Borboleta-Branca, Peixe-Borboleta, Peixe-Galo  
Gasteropelecus sternicla  Sapopema, Voador, Borboleta-Falsa  
Geophagus altifrons  Cará, Acará  
Gymnocorymbus ternetzi  Tetra-Preto  
Hemigrammus bleheri  Rodostomus  
Hemigrammus marginatus  Torpedinho, Bandeirinha-de-Rabo-Amarelo, Bandeirinha-do-Rabo-Vermelho, 

Lambari  
Hemigrammus ocellifer  Torpedinho, Lambari, Lambari-Azul, Matupiri, Olho-de-Fogo, Olho-Vermelho   
Hemigrammus pulcher  Olho-De-Fogo  
Hemigrammus ulreyi  Ulrey Verdadeiro  
Hemigrammus unilineatus  Piquira  
Hemiodus gracilis  Cruzeiro-Do-Sul  
Hemiodus sterni  Hemiodus sterni   
Hopliancistrus tricornis  Acari, Cascudo   
Hyphessobrycon spp.  Rosaceo   
Hypostomus spp. Acari, Cascudo, L037, L054, L060, L077, L078, L087, L101, L112, L117, L118, 

L119, L130, L131, L132, L137, L138, L139, L145, L166, L167, L192, L222, L224, 
L227, L229, L242, L245, L246, L266, L284, L285, L286, L298, L303, L308, L310, 
L311, L331, L342, L346, L356, L366, L367, L379, L381, LDA24, LDA36, LDA37, 
LDA39, LDA50, LDA55 

Inpaichthys kerri  Puxa-puxa  
Laemolyta taeniata  Lisa, Lápis  
Laetacara curviceps  Acarazinho  
Laetacara dorsigera  Acará-Bobo, Acará-Brincalhão   
Leporacanthicus galaxias  Acari, Cascudo   
Leporacanthicus joselimai Acari, Cascudo 
Leporellus vittatus  Aracu-Pororoca, Solteira, Aracú, Andorinha   
Leporinus agassizi  Aracu   
Liosomadoras oncinus   Liosomadoras oncinus   
Megalancistrus barrae  Cascudo, Acari 
Megalancistrus parananus  Cascudo-abacaxi 
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Mesonauta festivus  Acará Festivo 
Moenkhausia affinis  Piaba   
Moenkhausia barbouri  Piaba   
Moenkhausia colletii  Piaba   
Moenkhausia dichroura  Piaba-Bota-Fogo   
Moenkhausia gracilima  Piaba   
Moenkhausia hasemani  Piaba   
Moenkhausia intermedia  Lambari, Piaba   
Moenkhausia jamesi  Piaba   
Moenkhausia lepidura  Piaba   
Moenkhausia megalops  Piaba   
Moenkhausia oligolepis  Piaba-Rabo-de-Ouro   
Moenkhausia sanctaefilomenae  Piaba  
Monocirrhus polyacanthus  Peixe-folha  
Myloplus rubripinnis  Pacuzinho vermelho  
Nannostomus beckfordi  Torpedinho-Dourado, Lápis  
Nannostomus digrammus  Lápis  
Nannostomus eques  Lápis   
Nannostomus marginatus  Torpedinho, Lápis   
Nannostomus trifasciatus  Torpedinho, Zepelim, Lápis   
Nannostomus unifasciatus  Peixe-Lápis, Lápis   
Oligancistrus punctatissimus  Acari, Cascudo   
Otocinclus affinis  Cascudinho, Limpa-Folhas, Limpa-Vidro   
Otocinclus flexilis  Cascudinho  
Otocinclus hoppei  Cascudinho, Limpa-vidro 
Otocinclus vittatus  Limpa-Vidro  
Paracheirodon axelrodi  Cardinal  
Paracheirodon simulans  Néon-Verde  
Parancistrus aurantiacus  Acari, Cascudo   
Parotocinclus jumbo  Cascudinho, Pitbull pleco 
Parotocinclus maculicauda  Cascudinho   
Peckoltia spp.  Pecoltia, Bodó, Cascudo, L008, L009, L012, L013, L015, L038, L049, L055, L061, 

L072, L075/124, L076, L080, L099, L103, L134, L135,  L140, L147, L163, L170, 
L202, L205, L209, L211, L214, L218, L243, L265, L278, L288, L358, L377, L382, 
L387, LDA18, LDA20, L211, L214, L218, L243, L265, L278, L288, L358, L377, 
L382, L387, LDA18, LDA20, LDA57 

Petitella georgiae  Rodostomo   
Poecilia reticulata  Arú, Barrigudinho, Bobó, Cospe-Cospe, Guppy, Lebistes, Mexicano, Peito-de-

Moça   
Poecilocharax weitzmani  Brilhante   
Polycentrus schomburgkii  Marajó   
Prionobrama filigera  Prionobrama   
Pristobrycon calmoni  Piranha   
Pseudacanthicus leopardus  Assacu-Pintado   
Pseudanos gracilis  Anostumus   
Pseudanos trimaculatus  Anostumus 
Pseudorinelepis genibarbis  Acari vela, Carachama negro, Carachama sin costilla 
Pterophyllum scalare  Acará-Bandeira, Acará-de-Véu, Acará-Fantasma, Acará-Negro, Pacú-Arú   
Pygocentrus nattereri  Piranha   
Pyrrhulina brevis  Pyrrhulina Pintada   
Pyrrhulina laeta  Pyrrhulina   
Pyrrhulina rachoviana  Pyrrhulina   
Pyrrhulina vittata  Pyrrhulina   
Rineloricaria fallax  Rabo-de-Chicote   
Rineloricaria lanceolata   Cascudo, Viola, Rabo-de-Chicote   
Rineloricaria lima  Acari-Lima, Cascudo-Barbado, Cascudo-Chinelo, Cascudo-Espada, Lima, Rabo-

de-Chicote   
Rineloricaria parva  Cascudo-Espada, Cascudo-Viola, Cascudo-Comprido, Rabo-de-Chicote   
Rivulus punctatus  Rivulo, Killifish   
Rivulus urophthalmus  Pacuí   
Satanoperca jurupari  Jurupari   
Schizolecis guntheri  Cascudinho 
Scleromystax barbatus  Ferreiro, Maria-da-Serra, Papa-Isca, Sarrinho, Sarro, Coridora   
Scobiancistrus spp.  Acari, Bodó, Cascudo, L133, L253, L362, L368 
Serrapinnus notomelas  Caramelo   
Serrasalmus hollandi  Piranha   



 

60 
 

Spectracanthicus murinus  Acari, Cascudo   
Sturisoma barbatum  Cascudinho-Bico   
Symphysodon aequifasciatus  Acará-Disco-Azul, Acará-Disco-Castanho, Acará-Disco-Marrom, Acará-Disco-

Verde   
Symphysodon discus  Acará-Disco-Comum, Morere, Peixe-Disco, Disco   
Tatia aulopygia  Tatia   
Thayeria obliqua  Taéria   
Thoracocharax stellatus  Borboleta, Papuda, Papudinho, Peixe-Borboleta, Peixe-Machado, Voador   
Uaru amphiacanthoides   Uaru 
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ANEXO IV 

 
ATESTADO SANITÁRIO PARA A EMISSÃO DE GTA DE ANIMAIS AQUÁTICOS 

 
 

 

ATESTADO  N º  

 

 

1.  PROPRIETÁRIO/PESSOA ACOMPANHANTE DO ANIMAL 
 

Nome Completo 

 

Endereço Completo 

 

Cidade 

 

 

Estado Telefone 

 

 

3.  DECLARAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO 
 

(        ) Para animais procedentes de estabelecimentos de aqüicultura:  

os animais procedem de estabelecimentos onde no ciclo de produção atual e anterior não tenha sido constatado nenhum foco de doenças 
de notificação compulsória, e que na mesma zona de cultivo não tenha sido constatado nenhum caso destas enfermidades nos últimos 90 
(noventa) dias. 

(         ) Para animais obtidos por meio da pesca ou extrativismo:  

os animais procedem de uma bacia hidrográfica onde não houve registro de ocorrência de doenças de notificação compulsória nos 90 
(noventa) dias anteriores à captura dos animais. 

2.  IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL  

Espécie (nome comum e científico) 

 

 

 

Sexo 

 

(     ) Fêmea     

(     ) Macho   
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OBS: 

 

 

 

 

 

Médico Veterinário Emitente 

CRMV nº Data 

ASSINATURA E CARIMBO 

 

 

 

 

 

 

Este atestado deve ser emitido dentro dos 3 dias anteriores à expedição da Guia 

de Trânsito Animal. 

 

 

6.3. Procedimento operacional padrão para coleta armazenagem e envio de 
amostras de animais aquáticos para laboratório 

 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE DE ANIMAIS 
AQUÁTICOS - PESAA 

POP GESAN Nº. 001/2019 

Nº de Folhas  

 

27 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA ARMAZENAGEM  
E ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS AQUÁTICOS PARA LABORATÓRIO 

Data da 
Emissão 

09/05/2019 
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1. OBJETIVO 

  Descrever o procedimento operacional padrão para a realização de 
coleta de 

material suspeito de enfermidades de Animais Aquáticos em atendimento a 
notificações e vigilância ativa com intuito de uniformizar os procedimentos 
realizados pelas Unidades Locais da AGRODEFESA 

 

2. CONCEITOS 

 Estabelecimentos de animais aquáticos - são aqueles 
estabelecimentos que possuem  plantel de animais aquáticos, tanto na 
reprodução quanto na aquisição (compra). 

 

3. APLICAÇÃO 

 Em todas as espécies susceptíveis a doenças de animais aquáticos 
pertencentes ao estado de Goiás. Os procedimentos aqui descritos estão 
referenciados no Manual de Coleta e Remessa de Amostras para Diagnóstico 
de Enfermidades de Animais Aquáticos na Rede Nacional de laboratórios – 
RENAQUA. 

 

4. DESCRIÇÃO 

Os procedimentos para realização de coleta e envio de material suspeito de 

enfermidades de animais  aquáticos obedecerá aos seguintes padrões:  

 

4.1. 1° PASSO – COLETA DE AMOSTRAS: 

 

1. Coleta de Amostra 

Envio de peixes vivos para bacteriologia, micologia e virologia 

1. Realizar a coleta de animais com sinais clínicos sugestivos de doença 
bacteriana, fúngica ou viral (exoftalmia, hiperemia cutânea/base de nadadeira, 
natação errática, ulcerações cutâneas com halo hiperêmico, ascite, lesões 
“cotonosas”, erosão nas brânquias e nadadeiras etc.) e animais assintomáticos. 
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2.Encher um saco plástico resistente (semelhante aos utilizados para 
transporte de alevinos) com 1/3 de água limpa; 

3. Acondicionar os peixes doentes e assintomáticos em sacos plásticos 
distintos, completar os 2/3 restantes com oxigênio, vedá-los e lacrar; 

4. Colocar os sacos no interior de uma caixa isotérmica e envolvê-lo com gelo 
picado até a altura da água no interior do saco plástico. O objetivo é diminuir a 
temperatura da água, o metabolismo dos animais e prolongar o tempo de 
transporte; 

5. Fechar a caixa isotérmica, vedar com fita adesiva, identificar e prontamente 
remeter ao laboratório. O respectivo formulário epidemiológico pode ser 
enviado no interior da caixa, dentro de um saco plástico vedado e colado na 
tampa; 

6. O tempo de transporte não deve ultrapassar 6 a 8 horas. Caso o responsável 
tenha duvidas se o animal chegará vivo, amostras de tecido devem ser 
coletadas, fixadas e enviadas 

 

ENVIO DE PEIXES RESFRIADOS PARA BACTERIOLOGIA, MICOLOGIA E 
VIROLOGIA: 

 

Essa é a forma mais comum de envio de material para diagnóstico de 
doenças bacterianas, fúngicas e virais. 

1. Realizar a coleta de animais com sinais clínicos sugestivos de doença 
bacteriana ou fúngica ou viral (exoftalmia, hiperemia cutânea/ base de 
nadadeira, natação errática, ulcerações cutâneas com halo hiperêmico, ascite, 
lesões “cotonosas”, erosão brânquias e nadadeiras etc.) e animais 
assintomáticos. 

2. Eutanasiar os animais por hipotermia, por meio da imersão em água a 0°C 
até a morte do animal. Contudo, a critério do responsável pela coleta, a 
eutanásia poderá ser realizada por meio da secção de medula espinhal ou 
decapitação; 

3. Acondicionar os peixes em sacos plásticos individuais (preferencialmente) ou 
agrupar os peixes de acordo com lote ou sistema de cultivo de origem; 

Observação: animais adultos não devem ser agrupados, pois a sobreposição 
das carcaças pode dificultar seu resfriamento e comprometer a viabilidade do 
material para diagnóstico. 

4. Vedar, identificar e lacrar os sacos plásticos; 
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Observação: colocar a identificação no interior do saco plástico. Evitar 
marcações com pincéis atômicos ou similares, pois essas podem se perder 
com o derretimento do gelo. 

5. Colocar os peixes no interior de uma caixa isotérmica sobre uma camada de 
gelo de aproximadamente 10 cm e, após o acondicionamento de todas as 
amostras, cobrir com gelo triturado (camada de 10 a 15 cm); 

Observação: em casos de caixas isotérmicas grandes e quantidades elevadas 
de amostras, camadas intermediárias de gelo devem ser colocadas entre os 
peixes. 

6. Fechar a caixa isotérmica, vedar com fita adesiva, identificar e prontamente 
remeter ao laboratório. O respectivo formulário epidemiológico pode ser 
enviado no interior da caixa, dentro de um saco plástico vedado e colado na 
tampa; 

7. Fazer a reposição do gelo a cada 8 a 10 horas de transporte; 

8. O tempo de transporte não deve ultrapassar 48 horas. 

 

3.2.3. ENVIO DE PEIXES CONGELADOS BACTERIOLOGIA, MICOLOGIA E 
VIROLOGIA 

1. Realizar a coleta de animais com sinais clínicos sugestivos de doença 
bacteriana ou fúngica ou virais (exoftalmia, hiperemia cutânea/ base de 
nadadeira, natação errática, ulcerações cutâneas com halo hiperêmico, ascite, 
lesões “cotonosas”, erosão brânquias e nadadeiras etc.) e animais 
assintomáticos. 

2. Eutanasiar os animais por hipotermia, por meio da imersão em água a 0°C 
até a morte do animal. Contudo, a critério do responsável pela coleta, a 
eutanásia poderá ser realizada por meio da secção de medula espinhal ou 
decapitação; 

3. Acondicionar os peixes em sacos plásticos individuais, vedar, identificar e 
lacrar; 

Observação: colocar a identificação no interior do saco plástico. Evitar 
marcações com pincéis atômicos ou similares, pois essas podem se perder 
com o derretimento do gelo. 

4. Congelar as amostras em freezer a -20°C, doméstico ou similar, por 24 
horas; 
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5. Colocar os peixes no interior de uma caixa isotérmica sobre uma camada de 
gelo de aproximadamente 10 cm e, após o acondicionamento de todas as 
amostras, cobrir com gelo triturado (camada de 20 cm). 

Observação: em casos de caixas isotérmicas grandes e quantidades elevadas 
de amostras, camadas intermediárias de gelo devem ser colocadas entre os 
peixes. 

6. Fechar a caixa isotérmica, vedar com fita adesiva, identificar e prontamente 
remeter ao laboratório. O respectivo formulário epidemiológico pode ser 
enviado no interior da caixa, dentro de um saco plástico vedado e colado na 
tampa; 

7. Fazer a reposição do gelo a cada 8 a 10 horas de transporte; 

 

3.2.4. DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS VIRAIS - MÉTODOS ADICIONAIS DE 
ENVIO 

 

O diagnóstico de doenças virais deve ser realizado, preferencialmente, a partir 
de amostras de peixes vivos, resfriados ou congelados, sendo essa última não 
aplicável a todos os casos. Os protocolos de envio coleta e remessa desses 
tipos de amostra estão descritos nos itens anteriores. 

 

5.1.2. AMOSTRA INTEIRA CONGELADA 

Método de eleição para coleta de amostras quando o tempo de transporte entre 
o local da coleta e o laboratório for superior a 24 horas. 

1. Selecionar as amostras de acordo com o propósito de amostragem; 

2. Congelar as amostras em freezer doméstico ou similar a - 20°C, por 24 
horas; 

3. Embalar as amostras em saco plástico devidamente etiquetado e fechado 
(embalagem primária); 

4. Em seguida colocar as amostras em nova embalagem plástica (embalagem 
secundária), essa por sua vez, lacrada; 

5. Colocar as amostras no interior de uma caixa isotérmica sobre uma camada 
de gelo de aproximadamente 10 cm e, após o acondicionamento de todas as 
amostras, cobrir com gelo triturado (camada de 20 cm de gelo); 
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6. Fechar a caixa isotérmica, vedar com fita adesiva, identificar e prontamente 
remeter ao laboratório. O respectivo formulário epidemiológico poderá ser 
enviado no interior da caixa, dentro de um saco plástico vedado e colado na 
tampa; 

7. Fazer a reposição do gelo a cada 8 a 10 horas de transporte 

 

2°.Passo – AMOSTRAGEM: 

 

A amostra será definida com base em fatores como o intervalo de confiança 
utilizado e o tamanho das populações em uma determinada unidade 
epidemiológica, doenças-alvo e espécies analisadas. 
 
Durante a seleção das amostras deverão ser priorizados os animais com 
sintomatologia clínica aparente. 
 
Quando houver o aumento da mortalidade em um tanque, viveiro, propriedade, 
área aquícola ou unidade epidemiológica, sem o correspondente aparecimento 
de animais com sintomas de doença, deverão ser amostrados os indivíduos 
aparentemente sadios de forma aleatória. Abrangendo, quando possível, as 
bordas ou pontas e o centro dos tanques, viveiros, “long-line” etc. Segue abaixo 
o exemplo: 
 
EXEMPLO: Coleta aleatória de cinco amostras em um tanque de piscicultura. 
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2.1.NÚMERO DE AMOSTRAS 

 

O número mínimo de amostras a ser coletado por unidade epidemiológica 
suspeita será de 29 amostras, independente do número de tanques da 
propriedade sendo essas divididas dentre o número de tanques, viveiros ou 
“long-lines” presentes nessa unidade. 
 

Como exemplo, segue abaixo um quadro com as amostras conforme o número 
de tanques, viveiros ou “long-lines 

 

O cálculo para definição da amostragem em casos de investigação de suspeita 
de foco de doenças em animais aquáticos utilizado nesse Manual não deve ser 
utilizado para demais estudos epidemiológicos, tendo em vista o caráter 
específico do mesmo para a situação abordada por esse Manual. 
 

O número de amostras poderá ser alterado a critério da CGSAP e do 
AQUAEPI, com base nas características epidemiológicas das doenças de 
animais aquáticos e demais 
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3° PASSO - DOCUMENTOS A SEREM ELABORADOS NO ATO DA COLETA: 

 

• Formulário de Coleta e  Envio de Amostras 

• Formulário de Investigação de Doenças (inicial) – FORM-IN, devendo 
acompanhar a 

• respectiva amostra; 

• Termo de Fiscalização 
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Ministério da Pesca e Aquicultura 

Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura 

Departamento de Monitoramento e Controle 

Coordenação-Geral de Sanidade Pesqueira 
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ANEXO VI 

FORM-COM – FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS DE 
ANIMAIS AQUÁTICOS 

1. FORM-In RELACIONADO 
Número: 
 
 

Nome do Médico Veterinário emitente: 

 
2.1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 
Código da 
propriedade na 
PGA: 
 
 

Nome da 
propriedade: 

CPF do 
responsável: 

Observações que visem auxiliar na identificação da 
propriedade: 

 
2.2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE EXTRATIVISMO 
Nome do local: 
 
 

Código do município no IBGE: 
 

Observações que visem auxiliar na identificação da área de 
extrativismo: 

Endereço (preencher também, quando aplicável, com o nome da praia, bairro, ponto de referência): 
 

 
3. SINAIS CLÍNICOS E ACHADOS DE NECROPSIA (órgãos, lesões e alterações)* 
 
 
 
 
 

*Anexar registros fotográficos (caso possível). 

 
4. SUSPEITA CLÍNICA 
 
 
 
 
 

 
5. ORIGEM DA DOENÇA 

□ Suspeita inicial confirmada  □ Outra (descrever em observação)   □ 
Origem não identificada 

 
6. CRONOLOGIA DO FOCO 

Evento Data / hora 
Assinale quando não 
houver informações 

sobre o item 

Interdição da propriedade  □ 
Desinfecção da propriedade  □ 
Abate sanitário/destruição/sacrifício  □ 
Último lote com sintomatologia clínica  □ 
Desinterdição da propriedade  □ 
 
7.1. MOVIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS (últimas movimentações 
desde o início do foco) 
Ingresso 

Propriedade Município UF Identificação das espécies, 
produtos e/ou subprodutos 

Quantidade 
(un/kg) 

Documento de 
trânsito (se 
aplicável)* 
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* GTA, CIS-E, etc.: especificar o número de série, expedidor e demais informações de interesse. 

 

7.2. MOVIMENTAÇÃO DE ANIMAIS, SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS (últimas movimentações 
desde o início do foco) 
Egresso 

Propriedade Município UF Identificação das espécies, 
produtos e/ou subprodutos 

Quantidade 
(un/kg) 

Documento de 
trânsito (se 
aplicável)* 

      

      

* GTA, CIS-E, etc.: especificar o número de série, expedidor e demais informações de interesse. 

 

8. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS POPULACIONAIS 
Defina qual a unidade de medida que será utilizada para descrição do campo: 

□Unidades  □ Quilogramas (kg)  □ Toneladas 

Espécie1 P
o

lic
u

ti
vo

2  

F
in

al
id

ad
e3  

A
ti

vi
d

ad
e 

p
ri

n
ci

p
al

4  

S
is

t.
 C

ri
aç

ão
5  

S
is

t.
 P

ro
d

u
çã

o
6  

O
ri

g
em

7  
Quantidades 

E
xi

st
en

te
s 

M
o

rt
al

id
ad

e 
es

ti
m

ad
a 

(%
) 

S
ac

ri
fi

ca
d

o
s 

D
es

tr
u

íd
o

s 

E
xa

m
in

ad
o

s 

            

            

            

            

1 – Espécie: informe o nome científico da espécie. As linhas não utilizadas deverão ser marcadas com um traço. 

2 – Policultivo: utilizar números para identificar espécies que são cultivadas em regime de policultivo. 

3 – Finalidade: [1] Reprodução/Larvicultura; [2] Cria/Recria; [3] Engorda; [4] Ciclo completo; [5] Depuração; [6] Revenda 
de ornamentais; [7] Recreação; [8] Quarentena; [9] Criação para consumo próprio; [10] Área de Extrativismo; [11] Outros 
(especificar no campo observações). 

4 – Atividade principal: Marque com um X a principal atividade tecnificada realizada na propriedade. 

5 – Sistema de Criação: [1] Viveiro, [2] Tanque escavado/terra/alvenaria, [3] Raceway (fluxo contínuo), [4] Tanque de 
recirculação, [5] Tanque-rede/gaiolas, [6] Fundo (moluscos), [7] Suspenso (moluscos), [8] Outros (especificar em 
observações). 

6 – Sistema de Produção: [A] Aberto, [S/A] Semi-aberto, [F] Fechado ou [S/F] Semi-fechado. 

7 – Origem: [N] Origem de outra propriedade nacional; [I] Origem de importação; [P] Origem da mesma propriedade; ou 
[SR] Sem registro. 

 

9. REGISTROS DOS TRATAMENTOS* PREVENTIVOS OU CURATIVOS DESDE O INÍCIO DO FOCO 
Objetivo do 
tratamento 

Nome comercial do 
produto 

Partida/Lote Laboratório 
produtor 

Data da aplicação 

     

     

* Vacinas, medicações, probióticos, etc. 
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10. COLETA DE AMOSTRAS 

ID Descrição da 
amostra* 

Apresenta 
sintomas (Sim 
ou Não) 

Local de origem Tipo de 
conservação 

Temperatura 
de envio 

Número 
do lacre 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

*Indicar o material coletado (animal inteiro, tecido, sangue/hemolinfa, pleópodo, etc.), lote, idade de PL, peso e outras informações de 
interesse. 

 
11. OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. MÉDICO VETERINÁRIO OFICIAL RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO E COLETA DE 
AMOSTRAS 
Nome: CRMV/UF: 

 

Endereço institucional: Munícipio/UF: 

Endereço de correio eletrônico (e-mail): CEP: 

Telefone fixo com DDD: Telefone celular com DDD: Fax com DDD: 

Data e hora da visita a propriedade / área de extrativismo: 

Carimbo e assinatura: 
 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
 
 
 
 



 

87 
 

Instruções para o preenchimento do FORM-COM 
 

 
O FORM-COM é um formulário que tem por objetivo registrar as inspeções 

complementares (intermediárias ou de encerramento) do médico veterinário oficial a 
suspeitas ou focos de doenças nos animais que são de notificação obrigatória ao 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), bem como outras doenças que sejam de 
interesse do Serviço Veterinário Oficial (SVO).  

Deve ser utilizado, portanto, para registrar qualquer atividade realizada no 
estabelecimento sob investigação após a primeira visita do SVO. Caso, durante a visita 
complementar (ou de seguimento), o atendimento envolva mais de uma visita ao 
estabelecimento envolvido no mesmo dia, preencher apenas um FORM-COM. 

Da mesma forma que o FORM-IN, cópias em branco deste formulário devem 
estar sempre disponíveis com os materiais de uso do médico veterinário no 
campo.Sendo assim, um rascunho poderá ser preenchido na propriedade e, ao retornar 
para o escritório, os dados deverão ser transferidos para o formulário eletrônico. 

O FORM-COM deve ser preenchido em três vias, sendo que a 1ª via é da 
Unidade Veterinária Local, a 2ª via vai para o Laboratório juntamente com a amostra e a 
3ª via deve ser encaminhada para a Secretaria de Monitoramento e Controle do 
Ministério da Pesca e Aquicultura (SEMOC/MPA). 

 

Campo 01. FORM-IN relacionado 

 

Número:Inserir a identificação do FORM-IN correspondente, que deu origem ao 
atendimento inicial do foco. 

Nome do médico veterinário emitente: nome do médico veterinário responsável pelo 
preenchimento do FORM-IN. 

 

Campo 2.1. Identificação da propriedade 

Código da propriedade na PGA: Colocar o código da propriedade utilizado na 
Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA). 

Nome da propriedade: Inserir o nome da propriedade sob investigação. 

CPF do responsável: Inserir o CPF do proprietário e/ou responsável. 

Observações que visem auxiliar na identificação da propriedade: Descrever as 
características da entrada da propriedade, bem como sua proximidade com pontos de 
referência. 
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Campo 2.2. Identificação da área de extrativismo  

(Preencher apenas nos casos de surtos envolvendo áreas de PESCA EXTRATIVA, 
caso contrário, preencher os campos indicados com um traço) 

Nome do local: Escrever o nome do bairro ou localidade onde se localiza a área de 
extração/local onde se realiza a PESCA EXTRATIVA.. 

Código do município no IBGE: Código do município da área de extrativismo, de 
acordo com a base de municípios do IBGE. 

Observações que visem auxiliar na identificação da área de extrativismo:Descrever 
as características da área de extrativismo, bem como sua proximidade com pontos de 
referência. 

Endereço:Colocar o endereço da área de extrativismo. 

 
Campo 03.Sinais clínicos e achados de necropsia 
 
 Descrever os sinais clínicos observados nos animais examinados, assim como as 
lesões e os achados de necropsias. Detalhar as condições em que os animais mortos foram 
encontrados (condição física etc.) ou qualquer outra informação relevante, que possa 
contribuir para a elucidação da origem da doença investigada. 
 
Campo 04. Suspeita clínica 
 
 Com base no quadro clínico, anatomopatológico e epidemiológico observado, o 
médico veterinário oficial deverá escrever quais são as possíveis enfermidades que 
podem estar acometendo os animais da propriedade. 
 
Campo 05. Origem da doença 
 
 Neste campo deverá ser assinalada a provável origem da doença. Se a suspeita 
inicial,relatada anteriormente no FORM IN, for confirmada, deve-se assinalar este item. 
Caso a origem seja outra, assinalar OUTRA e escrever a origem no campo 11 – 
Observações, página 3. Se permanecer sem qualquer hipótese consistente, assinalar a 
quadrícula ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. 
 
Campo 06. Cronologia do foco 
 

 Anotar a data e a hora que cada um dos eventos descritos no quadro tenha 
ocorrido. Se não tiver informações sobre algum item, o campo data e hora deve ser 
deixado em branco e assinala-se a coluna seguinte com um X. 

 

Campo 7.1. Movimentação de animais, seus produtos e subprodutos - Ingresso 
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 Para o levantamento das informações referentes ao INGRESSO na propriedade, 
deve-se considerar as últimas movimentações desde o início do foco, ou seja, após o 
preenchimento do FORM-IN. No caso do trânsito de animais, os campos devem ser 
preenchidos com movimentações registradas pelas GTAs, informando os dados da 
propriedade de origem e espécies transportadas, bem como o(s) número(s) da(s) 
GTA(s). Os mesmos procedimentos devem ser realizados para produtos e subprodutos, 
anotando-se o(s) número(s) do(s) CIS-E(s). Os transportes de animais, produtos e 
subprodutos que estejam dentro do período de investigação da doença e não tenham 
sido emitido GTA e/ou CIS-E também devem ser informados. 

 

Campo 7.2. Movimentação de animais, seus produtos e subprodutos –Egresso 

 Os procedimentos para o levantamento e preenchimento das informações 
referentes ao EGRESSO de animais, seus produtos e subprodutos da propriedade deve 
ser realizada da mesma forma que no item anterior (Campo 7.1). 
  

Campo 08. Atualização dos dados populacionais 

 Defina qual a unidade de medida que será utilizada para descrição do 
campo: Assinalar qual a unidade de medida será utilizada para o preenchimento das 
informações solicitadas no quadro, que pode ser em unidades, quilogramas (kg) ou 
toneladas de animais existentes no foco e/ou suspeita. 

 Preenchimento do quadro: 

1. Espécie: escrever todas as espécies de animais aquáticos existentes na 
propriedade.As linhas que não forem utilizadas deverão ser marcadas com um 
traço.Caso a suspeita/foco esteja limitada a uma ou mais espécies cultivadas, 
mas não todas, deve-se anotar quais espécies estão envolvidas na suspeita/foco 
no “Campo 12 – Observações”. 

 
2. Policultivo: nesta coluna, as espécies de animais aquáticos que são criadas no 

mesmo tanque deverão ser marcadas com o mesmo número, como no exemplo 
abaixo: 

 Ex:Numa propriedade existem dois policultivos. No primeiro, são criados 

jundiá, pacu e tilápia e no segundo, tambaqui e surubim. Então, para as espécies do 

primeiro policultivo será anotado o número 1e, para as espécies do segundo, será 

anotado o número 2. Assim, temos:jundiá (1), pacu (1), tilápia (1), tambaqui (2), 

surubim (2). 

 Caso a espécie não seja criada em policultivo, ou seja, é criada apenas uma 
espécie no tanque, deve-se marcar um traço nesta coluna. 

3. Finalidade: nesta coluna deve-se anotar para cada espécie, o número referente 
finalidade da produção. Segue abaixo o número com a respectiva finalidade de 
produção: 
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[1] Reprodução/Larvicultura; [2] Cria/Recria; [3] Engorda; [4] Ciclo completo; [5] 
Depuração; [6] Revenda de ornamentais; [7] Recreação; [8] Quarentena; [9] Criação 
para consumo próprio; [10] Área de Extrativismo; [11] Outros (especificar no campo 
observações). 

 Se nenhum dos itens defina a finalidade de produção, a opção a ser selecionada é 
o número 11 (Outros) e deve-se especificar no Campo 11 – Observações, página 3, a 
finalidade de produção. 

 

4. Atividade principal: Das espécies criadas na propriedade, assinalar com um X 
a principal atividade tecnificada que é realizada na propriedade. 
 

5. Sistema de criação:deve-se anotar o número referente ao sistema de criação 
adotado para cada espécie de cultivo.Segue abaixo o número com o respectivo 
sistema de criação: 

 
[1] viveiro, [2] taque escavado/terra/alvenaria, [3] raceway (fluxo contínuo), [4] tanque 
de recirculação, [5] tanque-rede/gaiolas, [6] fundo (moluscos), [7] suspenso (moluscos), 
[8] outros (especificar em observações). 
 

 Se nenhum dos itens define o sistema de criação, a opção a ser selecionada é o 
número 8 (Outros) e deve-se especificar no Campo 11 – Observações o tipo de sistema 
de criação. 
 

6. Sistema de Produção: anotar a (s) letra (s) referente ao sistema de produção 
adotado para cada espécie de cultivo: 
 
[A] aberto; [S/A] semi-aberto; [F] fechado ou [S/F] semi-fechado. 
 

7. Origem: marcar a (s) letra (s) referente à origem de cada espécie de cultivo: 
 

[N] origem de outra propriedade nacional; [I] origem de importação; [P] origem da 
mesma propriedade; ou [SR] sem registro. 

 
8. Quantidades: Descrever a quantidade de animais existentes na propriedade no 

momento da visita, o percentual de mortalidade estimado e a quantidade de 
animais sacrificados, destruídos ou examinados, utilizando a unidade de medida 
selecionada no início do Campo8 (unidades, quilogramas ou toneladas). 

 

Campo 09. Registros tratamentos preventivos ou curativos desde o início do foco 
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 Escrever quais foram os tratamentos preventivos ou curativos efetuados nos 
animais aquáticos, desde o início do foco, ou seja, após o preenchimento do FORM-IN, 
indicando o objetivo do tratamento, nome comercial do produto, partida/lote, 
laboratório produtor e data da aplicação. Anotar as vacinas, medicações, probióticos e 
outros produtos que foram utilizados nos animais. 

Campo 10. Coleta de amostras 

 No campo “Descrição da amostra”,descrever qual foi o material coletado 
(animal inteiro, sangue/hemolinfa, pleiópode ou especificar os órgãos). 

 No campo “Apresenta sintomas” deve-se escrever “SIM” caso os animais 
apresentem sinais clínicos no momento da coleta; caso contrário, anotar “NÃO” . 

 No campo “local de origem da amostra, deve-se anotar uma referência que 
possibilite indicar com precisão o local de origem da amostra, como, por exemplo, o nº 
de identificação do tanque/raceway coletado; caso não seja possível, deve-se utilizar 
indicações alternativas (como tanque de recria, tanque de engorda, etc)   

 No campo “tipo de conservação”, escrever a forma de conservação utilizada para 
o envio das amostras: congelado, refrigerado ou em etanol. 

 No campo “temperatura de envio”, informar a temperatura da amostra no 
momento do envio. 

 No campo “número do lacre”, informar o numero do lacre utilizado na amostra. 

 Repetir o mesmo procedimento para todas as amostras coletadas. 

Campo 11. Observações 

 

 Escrever fatores que possam contribuir para a elucidação da origem da doença 
investigada, esclarecendo melhor suas características e as possibilidades de sua difusão; 
fornecer informação complementar sobre as indagações contidas nos diferentes campos 
do formulário; detalhar as condições em que os animais mortos foram encontrados 
(localização, condição física etc.) ou qualquer outra informação de relevância.  

 

Campo 12. Médico veterinário oficial responsável pelo preenchimento e coleta de 
amostras 

 Anotar os dados do médico veterinário do SVO que foi responsável pelo 
preenchimento do FORM-COM e coleta das amostras. O médico veterinário deverá se 
identificar, assim como registrar os meios de contatos disponíveis. As informações 
sobre município e telefone de contato devem estar relacionadas à unidade de lotação do 
médico veterinário responsável pelo atendimento. O formulário deverá estar assinado 
pelo referido profissional. Deve-se anotar a data e hora da visita a propriedade/área de 
extrativismo. 

 



 

92 
 

7. PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE APÍCOLA 

 

7.2. Procedimento operacional padrão para preenchimento da ficha de 
cadastro do apicultor e criador de rainha – registro dos apiários 
 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE APÍCOLA-
PESAp 

POP GESAN Nº. 001/2013 

Nº de Folhas  

05 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA PREENCHIMENTO 
DA FICHA DE CADASTRO DO APICULTOR E CRIADOR DE RAINHA – 

REGISTRO DOS APIÁRIOS 

Data da 
Emissão 

 

25/02/2013 

 

.OBJETIVO 

 Descrever o procedimento operacional padrão para o preenchimento e 
arquivamento do Formulário de Cadastro do Apicultor e Criador de Rainha, 
uniformizando e adequando os procedimentos realizados pelas Unidades 
Operacionais Locais da AGRODEFESA. 

 

.CONCEITOS 

Apicultor - pessoa singular ou coletiva que possua uma exploração apícola. 

Apis mellifera – espécie de abelhas que possuem ferrão. 

Apitoxina – composto ativo presente no veneno das abelhas. 

Caixilho (Quadro) – estrutura que protege os favos e permitem examinar o interior da 

colmeia com maior facilidade. 

Cera – produto produzido a partir da transformação do mel ingerido pelas abelhas. 

Geleia real – secreção produzida pelas glândulas hipofaríngeas das abelhas jovens. 

Mel - produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos 

sacarínicos de plantas. 



 

93 
 

Melgueiras (sobrecaixas) – compartimento da colmeia destinado apenas à produção 

de mel, para que os seus quadros não contenham também crias e pólen. 

Núcleo - colmeia de quadros móveis com capacidade máxima igual ou inferior a seis 

quadros. 

Ninho – é constituído de favos formados por alvéolos de formato hexagonal. No qual 

tem uma leve inclinação para cima, evitando que a larva e o mel escorram, e são 

construídos em dois tamanhos: no maior, a rainha faz postura de ovos de zangão; já 

os menores podem ser usados para a criação de operárias e para estocagem de 

alimento. 

Própolis - resina obtida pelas abelhas através da colheita de resina das flores e 

alteradas pela ação das enzimas contidas em sua saliva. 

 

3. APLICAÇÃO 

 Em todos os estabelecimentos no quais possuem apiários com a finalidade de 
produzir os produtos originados das abelhas Apis mellifera. 

 Os procedimentos descritos fazem referência à seguinte legislação: 

• Instrução Normativa Agrodefesa nº 11/2018 

 

4. DESCRIÇÃO 

 Este procedimento operacional padrão - POP refere-se exclusivamente ao 
PREENCHIMENTO do Formulário de Cadastro do Apicultor e Criador de Rainha, sem 
prejuízo dos demais procedimentos adotados pela agência, mediante o preenchimento 
e posterior lançamento no SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSÃO DE GTA.  

 

4.1. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  

1. Identificação do proprietário e do estabelecimento: Informar os dados do 
apicultor e do proprietário da propriedade. 

Nome do Apicultor: Informar o nome do apicultor. 

Nome do Proprietário do Estabelecimento:Informar o nome do proprietário do 
estabelecimento rural. 

CPF: Informar o Cadastro de Pessoa Física do proprietário do estabelecimento rural. 
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Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual da propriedade rural onde se 
localiza o apiário. 

Nome do Estabelecimento:Informar o nome da propriedade/estabelecimento; Ex: 
Faz. Santa Fé ou Agropecuária Jacaranda. 

Município: Informar o município onde se localiza o apiário. 

Coordenadas geográficas: Informar as coordenadas S (Sul) e W (Oeste) em formato 
Datum SAD 69 (grau, minuto e segundo. Ex: hhºdd'mm,m”). 

Endereço para contato:  Informar o endereço de contato do apicultor. 

Telefone: Se houver telefone para contato do apicultor, com DDD, informar. 

E-mail: Se houver e-mail para contato do apicultor, informar. 

 

2. Exploração Apícola: Informar dados da exploração. 

 

A) Espécie: Informar a espécie de abelha criada no apiário, mais comum Apis 

mellifera. Caso seja outra espécie de abelhas com ferrão descrever. 

B) Tipo de Exploração: Informar a finalidade principal do apiário: mel, pólen, própolis, 
geleia real, cera, polinização, rainha, núcleos, apitoxina. Caso seja outra finalidade 
descrever. 

C) Raça: Informar a raça de abelha com ferrão do apiário: africanizada, europeia pura, 
europeia híbrida. Caso seja outra raça descrever. 

D) Tipo de apiário: Informar se o apiário fica no mesmo local sempre (fixo) ou 
produtor aluga/empresta para promover polonização de cultura ou aproveitar floradas 
(móvel). Quando marcar a opção móvel descrever os destinos frequentes e os meses 
em que a colmeia encontra-se fora do local de origem. 

 Destinos frequentes: informar o(s) município(s) para onde são enviadas as 
colmeias. 

 Meses em que a colmeia encontra-se: informar o período em que a(s) 
colmeia(s) encontram-se fora do local de origem (na maior parte do ano). 

E) Número de colmeias: Informar o número de colmeias povoadas e não povoadas. 

Discriminar a quantidade de caixas que possuem abelhas no apiário. 

F) Origem dos enxames: Informar se os enxames foram capturados no meio 
ambiente, comprados de outro apicultor ou/e criados pelo apicultor. 

G) Origem das rainhas: Informar se as rainhas das colmeias são produzidas pelo 
próprio apicultor, substituídas naturalmente pelo próprio enxame ou/e adquiridas pelo 
apicultor de terceiros. 
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H) Alimentação artificial: Informar se as colmeias dos apiários recebem alimentação 
artificial, se sim descrever o tipo de alimentação. Ex.: Solução açucarada ou de mel 
diluído. 

I) Vegetação: Informar onde está localizado o(s) apiário(s) a área em hectares de 
vegetação nativa, pastagem e culturas diversas. 

Data do cadastro: Informar a data da realização do cadastro. 

Assinatura do apicultor ou responsável legal: Assinatura do proprietário ou do 
responsável pelo estabelecimento. 
Assinatura e Carimbo do Cadastrador: Assinatura e carimbo do servidor da 
Agrodefesa que efetuou o cadastro. O mesmo pode ser realizado por qualquer 
servidor durante visitas as propriedades rurais nas quais possuem apiários. 
 
 
5. ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS 

 O Formulário de Cadastro do Apicultor e Criador de Rainha deverá ser 
realizado em uma via e arquivado na UOL (pasta com documentos do PESAp) do 
município onde se localiza o apiário. Os Termos de Fiscalizações devem ter o seguinte 
destino: 1ª via – Branca (entregar para o fiscalizado), 2ª via – Verde (arquivada na 
UOL – pasta com documentos do PESAp) e 3ª via – Amarela (enviada para a 
coordenação do PESAp-GESAN). 

Obs: O Formulário deverá ser arquivado na UOL com respectivo Termo de 
Fiscalização na pasta com documentos do PESAp para futuras supervisões e 
auditorias do PNSAp. 

 

6. ANEXO 

ANEXO I: Modelo de  Formulário de Cadastro do Apicultor e Criador de Rainha;
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1 – Identificação do proprietário e do estabelecimento: 
 
Nome do  Apicultor:___________________________________________________________________________________________ 
 
Nome do Proprietário do Estabelecimento:_______________________________________________________________________ 
 
CPF: __________________________________________   Inscrição Estadual: ___________________________________________ 
 
Nome do Estabelecimento: ____________________________ Município: ______________________________________________ 
 
Coordenadas Geográficas:_____________________________________________________________________________________ 
 
Endereço para contato: ____________________________________________ CEP: ______________________________________ 
 
Telefone: _______________  Município: ____________________ Estado: ______________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________________________________________                                                                                    

 
2 – Exploração Apícola 
 
a) Espécie:  
 
c Apis mellifera  c Outra (descrever): _____________________________________ 
 
b) Tipo de Exploração:  
 
c Mel   c Pólen   c Própolis   c Geleia real   c Cera   c Polinização   c Rainha   c Núcleos  
 
c Apitoxina   c Outros: 
 
c) Raça:   
 
c Africanizada   c Europeia pura   c Europeia híbrida   c Outra (descrever):__________________ 
 
d) Tipo de apiário: 
 
c Fixo   c Móvel             Destinos frequentes: 
 
Meses em que a colmeia encontra-se: 
 
e) Número de colmeias:   
Povoadas (_____________)                     Não povoadas (_____________) 
 
f) Origem dos enxames:   
 
c Capturados   c Comprados   c Criados pelo apicultor 
 
g) Origem das rainhas:   
 
c Produção própria   c Substituição natural   c Aquisição de terceiros 
 
h) Alimentação artificial:   
 
c Não   c Sim (descrever):____________________________________ 
 
i) Vegetação:   
 
Vegetação nativa (______________) Pastagem (______________) Culturas diversas (______________) 
 
 
Data:____/____/20____ 
 
 
 
 
______________________________________                             ___________________________________ 

Assinatura do apicultor ou responsável legal                                Assinatura e Carimbo do 

Cadastrador 

 

CADASTRO DO APICULTOR E CRIADOR DE RAINHA – REGISTRO DOSAPIÁRIOS 
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8. INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• O presente manual de padronização para gestão zoossanitária está inserido 
no Sistema de Defesa Agropecuário  de Goiás (SIDAGO),  em protocolo, documentos, 
para a consulta de todos os servidores da AGRODEFESA. 

• As atualizações e revisões serão realizadas sempre que se fizerem 
necessárias. 

 


