
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL

RIG.PL.RP.ABR.22

REQUISITOS ZOOSSANITÁRIOS PARA O INGRESSO NO BRASIL

DE PELES DE RÉPTEIS (1)

A COORDENAÇÃO-GERAL DO TRÂNSITO E QUARENTENA ANIMAL (CGTQA),

Tendo em conta o Decreto n° 10.827, de 2021, que aprova a Estrutura Regimental do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), nomeadamente o artigo 26 do
Anexo I,

Tendo em conta a Portaria MAPA n° 562, de 2018, que aprova o Regimento Interno da
Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), nomeadamente o artigo 192 do Anexo I,

Tendo em conta o Decreto nº 24.548, de 1934, que aprova o Regulamento de Defesa Sanitária
Animal,

Tendo em conta o Decreto nº 5.741, de 2006, que organiza o Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária (SUASA), o qual define a competência do MAPA, como Instância
Central e Superior, para estabelecer e atualizar os requisitos sanitários para o trânsito
internacional de animais, suas partes, produtos e subprodutos de origem animal, resíduos de
valor econômico, organismos biológicos e outros produtos e artigos regulamentados, que
possam servir de substrato, meio de cultura, vetor ou veículo de disseminação de doenças,
nomeadamente as Seções I, VI e IX do Anexo,

CONSIDERANDO o seguinte:

(1) Como medida de defesa dos rebanhos nacionais, é terminantemente proibida a entrada
em território nacional de produtos ou despojos de animais ou outro qualquer material
presumível veiculador de agentes etiológicos de doenças contagiosas.

(2) A proibição de importar produtos de origem animal, quando não acompanhados de
certificado sanitário fornecido por autoridade competente do país de procedência.

(3) Os certificados sanitários ou veterinários só serem válidos quando os modelos e
fórmulas forem aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA.

(4) Ao Departamento de Saúde Animal (DSA), por intermédio da CGTQA, compete
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estabelecer os requisitos zoossanitários para o ingresso no país de animais, de
materiais de multiplicação animal, de insumos pecuários e de produtos de origem
animal, independentemente de sua destinação final.

(5) Os requisitos sanitários para o ingresso no Brasil de peles de répteis, anteriormente
estabelecidos pelo RIG.PL.RP.ABR.08, por desatualização ou obsolescência, não
guardavam mais, em sua maior parte, relação com os programas nacionais de sanidade
de animais aquáticos e/ou terrestres.

(6) Nos casos em que a evidência científica for insuficiente para a realização de análises de
risco, a autoridade competente pode adotar medidas zoossanitárias de proteção, com
base em outras informações disponíveis, incluindo as oriundas de organizações
internacionais de referência e também de medidas zoossanitárias aplicadas por outros
países.

ESTABELECE, em anexo, os

REQUISITOS ZOOSSANITÁRIOS PARA O INGRESSO NO BRASIL

DE PELES DE RÉPTEIS(1)

que entram em vigor a partir do dia da sua publicação no Sistema Informatizado de Requisitos
e Certificados da Área Animal (SISREC), que é de acesso público e encontra-se disponível na
página eletrônica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(2).

Brasília, 18 de abril de 2022.

(1) Animais vertebrados, ovíparos ou ovovivíparos, de temperatura variável e respiração pulmonar que, por não
terem patas ou terem patas muito curtas, caminham roçando a terra com a ventre e são facilmente reconhecidos
pelo seu tegumento córneo ou escamoso. A classe Reptilia compreende quatro ordens: Testudines (tartarugas,
cágados e jabutis), Crocodylia (jacarés, crocodilos e gaviais), Squamata (lagartos e cobras) e Rhynchocephalia
(tuatara).

(2)http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisrec/manterDocumento!abrirFormConsultarDocumento.action?sgJA
ASAplicacaoPrincipal=sisrec

Base legal:
I. Decreto nº 5.511, de 7 de agosto de 1928 - Fundação e manutenção da Organização Mundial da Saúde Animal.

II. Código Sanitário para Animais Terrestres da Organização Mundial da Saúde Animal - OIE, 29 ed., 2021.
III. Código Sanitário para Animais Aquáticos da Organização Mundial da Saúde Animal - OIE, 23 ed., 2021.
IV. Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934 - Aprova o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal.
V. Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política agrícola.

VI. Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991 - Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum
entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental
do Uruguai (Tratado Mercosul).
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VII. Decreto legislativo nº 188, de 26 de maio de 1996 - Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de
Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul - Protocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro Preto,
Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1994.

VIII. Decreto nº 1.901, de 9 de maio de 1996 - Promulga o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a
Estrutura Institucional do Mercosul (Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994.

IX. Decreto nº 6.296, de 11 de dezembro de 2007 - Regulamento da Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974.
X. Decreto nº 10.827, de 30 de setembro de 2021 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.
XI. Portaria MAPA n° 562, de 11 de abril de 2018 - Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Defesa

Agropecuária.
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ANEXO

REQUISITOS ZOOSSANITÁRIOS PARA O INGRESSO NO BRASIL
DE PELES DE RÉPTEIS(1)

A Autoridade Veterinária do país exportador deverá emitir ou endossar um certificado
veterinário internacional (CVI) oficial, redigido em língua portuguesa e um idioma
compreendido pelo veterinário certificador, atestando no mínimo:

I. INFORMAÇÕES DA REMESSA ENVIADA
I. Identificação do Produto

a. Mercadoria:
b. Forma de conservação:
c. Espécie(s) utilizada(s) na composição do produto:
d. Quantidade:
e. Meio de transporte:
f. Processamento (tratamento físico/químico), se aplicável:

II. Finalidade
a. Especificar a finalidade:

III. Origem e procedência
a. País de origem:
b. Nome e endereço do estabelecimento de origem:
c. Nome e endereço do exportador:

IV. Destino
a. Nome e endereço do estabelecimento de destino:
b. Nome e endereço do importador:

II. INFORMAÇÕES ZOOSSANITÁRIAS
Em relação ao produto qualificado anteriormente, o veterinário oficial da Autoridade
Veterinária do país exportador deve certificar que:

a. Foi obtido de animais que foram abatidos em abatedouros sob inspeção oficial e não
apresentaram, na ocasião do abate, sinal clínico de doenças transmissíveis.

b. Foi obtido de animais que não se encontravam submetidos a restrições oficiais de
trânsito no território de origem em consequência da ocorrência e controle de doenças
infectocontagiosas ou de programas de erradicação de enfermidades.

c. Foi processado em estabelecimentos que não se encontravam submetidos a restrições
sanitárias ou em consequência da ocorrência e controle de doenças infectocontagiosas
ou de programas de erradicação de enfermidades.

d. Foi submetido ao tratamento de:
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1. salga simples, com cloreto de sódio (NaCl) a, no mínimo, 50% do peso da pele, por um
período mínimo de 28 dias. (*)

ou
2. salga com carbonato de sódio (CaCO3) a, no mínimo, 2%, por um período mínimo de 28

dias. (*)
ou

3. imersão em solução de cal (CaO/Ca(OH)2) com pH igual ou superior a 12,5. (*)
ou

4. imersão em solução ácida de piquelagem em pH igual ou inferior a 4. (*)
ou

5. lavagem com uma solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a uma concentração de 2%
por 5 (cinco) minutos. (*)

(*) Tachar o que não se aplica.

e. O produto encontra-se livre de insetos vivos, larvas e ovos, sementes, solo, lama, argila,
material animal (como fezes), material vegetal (como palha, galhos, folhas, raízes,
cascas) e outros detritos.

f. O produto foi acondicionado em embalagens limpas e novas.

g. O produto foi embalado de forma a prevenir vazamento de líquido durante o
transporte.

III. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE VETERINÁRIA
a. Carimbo Oficial;
b. Data da emissão do certificado;
c. Local da emissão do certificado;
d. Nome do Veterinário Oficial; e
e. Assinatura do Veterinário Oficial.
f. O certificado deverá ter validade máxima de dez (10) dias, contados a partir da
data de sua emissão, para o ingresso na República Federativa do Brasil.

(1) Animais vertebrados, ovíparos ou ovovivíparos, de temperatura variável e respiração pulmonar que, por não
terem patas ou terem patas muito curtas, caminham roçando a terra com a ventre e são facilmente reconhecidos
pelo seu tegumento córneo ou escamoso. A classe Reptilia compreende quatro ordens: Testudines (tartarugas,
cágados e jabutis), Crocodylia (jacarés, crocodilos e gaviais), Squamata (lagartos e cobras) e Rhynchocephalia
(tuatara).

*** FIM DOS REQUISITOS ZOOSSANITÁRIOS ***
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