
III SEMINÁRIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DA CÂMARA ESPANHOLA 



Comércio Internacional de 
Produtos de Origem Animal  

 



VIGIAGRO 

• O Sistema de Vigilância Agropecuária 

Internacional (Vigiagro), atua em 

todo o território nacional sendo 

responsável pelas atividades de 

controle e fiscalização das           

operações de comércio internacional 

envolvendo produtos de interesse 

agropecuário. 



MAPA DE CALOR COM NÚMERO DE 

FISCALIZAÇÕES EXPORTAÇÕES 

 

 

 



MAPA DE CALOR COM NÚMERO DE 

FISCALIZAÇÕES IMPORTAÇÕES 

 

 

 



Importação e Exportação 
 

• Todos os produtos entregues ao comércio devem estar 
identificados por meio de rótulo registrados no DIPOA 

 

• IN 39/2017 – Novo Manual do Vigiagro 

 



 

Registro de Produtos 
 
 • PGA-SIGSIF – Plataforma de Gestão 

Agropecuária  

–sistema do DIPOA/SDA/MAPA utilizado 
para realizar os procedimentos 
necessários para registro de produtos de 
origem animal 

 



Exportação de POA 
 

• Portal Único do Comércio Exterior – PU 

 - Documentação digital 

 

• SIGVIG 3.0 

 

• IN 39 de 01 de dezembro de 2017 

– Anexo XXXIV 

 



 

Registro de Estabelecimento 
 
 RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA DO SISTEMA DE INSPEÇÃO 

– Manifestação oficial da Autoridade Competente quanto interesse de exportar 
para o Brasil; 

–  Apresentação das respostas aos questionários técnicos específicos  

– Avaliação do pedido pelo Departamento de Saúde Animal – DSA (impedimentos e 
restrições técnicas); 

–  Avaliação documental pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal - DIPOA ; 

– Organização e realização de missão veterinária oficial ao país estrangeiro  

– Caso os procedimentos anteriores concluam por não haver impedimentos 
técnicos e/ou sanitários, serão negociados modelos de certificado específicos 
para exportação e expedida comunicação ao país com informação da abertura do 
mercado e procedimentos de habilitação dos estabelecimentos 

 



Importação de POA 
 

• IN 39 de 01 de Dezembro de 2017 

– Anexo XLIX 

• Para fins de controle sanitário, fitossanitário, 
zoossanitário, de identidade e qualidade, a importação 
de produtos agropecuários, quando sujeita ao 
licenciamento de importação no Siscomex, somente será 
autorizada em conformidade com os procedimentos 
descritos na Instrução Normativa Mapa nº 51, de 4 de 
novembro de 2011. 

• IN 34 de 25 de Setembro de 2018 

 



Importação de POA 
 

• IN 34 de 25 de Setembro de 2018 
• Art. 2º Para fins de controle sanitário e de identidade e e qualidade, os 

produtos de origem animal, quando sujeitos ao licenciamento de 
importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, 
somente poderão ser importados quando: 

I - procederem de países cujo sistema de inspeção sanitária foi avaliado ou 
reconhecido como equivalente pelo DIPOA; 

II - procederem de estabelecimentos habilitados à exportação para o Brasil; 

III - estiverem previamente registrados pelo DIPOA; 

IV - estiverem rotulados de acordo com a legislação específica; e 

V - vierem acompanhados de certificado sanitário expedido por autoridade 
competente do país de origem, nos termos acordados bilateralmente. 

 Parágrafo único. Em caso de não haver modelo de certificado sanitário 
aprovado, o mesmo deverá contemplar os requisitos sanitários exigidos pelo 
MAPA 

 



Importação de POA 
 

• IN 34 de 25 de Setembro de 2018 
• Autorização prévia de importação 

• Art. 12. As solicitações de autorização prévia de importação de produtos de 
origem animal somente serão deferidas quando os procedimentos de 
fiscalização, reinspeção, quando for o caso, e despacho sejam realizados nas 
Unidades do Sistema VIGIAGRO autorizadas em norma específica. 
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