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Ministério da Agricultura ofi cializa certifi cado
zoosanitário internacional para exportação

de embrião bovino
O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) ofi cializou o Cer-
ti fi cado Zoosanitário Internacional (CZI) 
Padrão, documento obrigatório que será 
emiti do pelo órgão para as exportações 
de embriões bovinos. Os certi fi cados são 
reconhecidos pelo MAPA com aprovação 
das autoridades sanitárias dos países im-
portadores.

A medida atende ao pleito da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e da Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebu (ABCZ), que apresentaram 
a proposta de certi fi cado padrão para 
exportações brasileiras de embriões bo-
vinos in vivo e in vitro ao MAPA a fi m de 
suprimir etapas iniciais das negociações 

internacionais para a abertura de mer-
cados para estes produtos com diversos 
países interessados na genéti ca bovina 
brasileira. O CZI Padrão para exportações 
brasileiras de sêmen já foi reconhecido 
pelo MAPA em março deste ano, confor-
me Comunicado Técnico divulgado pela 
CNA.

Dando conti nuidade a este trabalho, no-
vamente a pronti dão e agilidade do De-
partamento de Saúde Animal do MAPA 
foi fundamental para que o CZI – Modelo 
Padrão – para exportações brasileiras de 
embrião bovino in vivo e in vitro, fosse 
ofi cializado em versões bilíngues portu-
guês/inglês, português/francês e portu-
guês/espanhol. Desta forma, CNA, ABCZ 

e demais enti dades representantes de ex-
portadores de material genéti co bovino, 
ao efetuarem a busca de novos parceiros 
comerciais, agora têm a possibilidade de 
prontamente ofertar a certi fi cação vete-
rinária padrão fi rmada pelo MAPA para 
exportação de embrião bovino.

Neste senti do, fi scais federais agropecu-
ários com formação em Medicina Veteri-
nária serão autorizados a emiti r este CZI 
Padrão, sob posse da declaração do país 
importador, assegurando que o ingresso 
desta mercadoria estará autorizado me-
diante a certi fi cação veterinária fi rmada 
por meio do exemplo de modelo abaixo.
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Este boletim foi elaborado pela Comissão Nacional da 
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