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Orientações para emissão da  
Guia de Transporte Animal – GTA 

 
O Ministério da Agricultura regulamenta o transporte de animais 
dentro do Brasil (GTA) e também para fora do pais (CZI). 

 

PARA NÃO PERDER TEMPO: 

• Ligue na companhia de transporte e se informe sobre datas e 
agendamento da viagem. 

• No caso de viagem internacional consulte o consulado do pais de 
destino com muita antecedência. 

• O Ministério da Agricultura pode demorar mais de um dia para liberar o 
GTA. 

• A nota fiscal no caso de animais silvestres é necessária. 

• Em posse de nota fiscal, animais silvestres de companhia não 
necessitam de autorização do IBAMA. 

• Atestado de saúde corretamente preenchido e assinado por um médico 
veterinário 

 

OBS: Além de toda documentação, o Ministério exige o pagamento da GTA, 
que pode ser feito com o pagamento de um boleto com identificação : GUIA DE 
RECOLHIMENTO DA TAXA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, que pode 
ser emitido diretamente no site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do 
Estado de São Paulo:  WWW.CDA.SP.GOV.BR  

(http://www.cda.sp.gov.br/www/boletos/) 
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DOCUMENTOS: 

ANIMAIS DOMÉSTICOS: 

Não sendo consideradas espécies de peculiar interesse do Estado, não há 
mais a necessidade da emissão de GTA e sim de atestado de trânsito emitido 
por médico veterinário.  
 
OBs: Não é necessária Nota Fiscal para aves e outros animais considerados 
domésticos. Exemplo: Calopsitas, chinchilas, coelhos, etc. (Em caso de duvida 
consulte nossos funcionários para maiores informações ou o IBAMA, órgão do 
governo que classifica os animais em domésticos ou silvestres)  
 
ANIMAIS  SILVESTRES E EXÓTICOS : 

1- Nota fiscal de compra do animal emitida por um criador ou loja 
credenciada ao IBAMA (Papagaio, arara, ferret, etc) 

2- Comprovante de recolhimento da taxa de vigilância epidemiológica 
(BOLETO)  

3- Atestado de médico veterinário autônomo emitido até 72 horas antes da 
emissão do documento. 

 
ATENÇÂO: 
 
Antes mesmo de solicitar o GTA, o proprietário deve procurar a companhia de 
transporte para se informar de possíveis datas de transporte e exigências para 
o embarque, tais como o tamanho e formato da caixa de transporte. E no caso 
de VIAGENS INTERNACIONAIS também é necessário procurar pelo 
consulado do pais de destino. 

Os animais devem ser acondicionados em “caixas” de fibra com espaço para 
movimentação de 360° graus. As caixas não são comercializadas pela 
empresas aéreas, devendo ser adquiridas em nossa loja ou em outros Pet-
Shops especializadas.  

No momento do embarque deve-se apresentar no balcão de empresa o 
atestado de sanidade e a guia de trânsito (GTA).  
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SOLICITANDO O GTA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA:  

Para solicitar a documentação e liberação de transporte, o proprietário deve 
estar em posse: 

• Atestado de saúde - Formulário padrão, corretamente preenchido e 
carimbado /assinado por um medico veterinário 

• Nota fiscal do animal (O TRANSPORTE É PERMITIDO SOMENTE PARA 
ANIMAIS LEGALIZADOS ) Não é necessária para aves e outros animais 
considerados domésticos. (Consulte lista do IBAMA que classifica os 
animais em domésticos ou silvestres). 

• Boleto pago da taxa de vigilância sanitário (emitido através do site do 
ministério http://www.cda.sp.gov.br/www/boletos/ 
 
 

Com posse destes documentos dirigir-se à seção especializada do 
Ministério da Agricultura, no Parque da Água Branca (Rua Ministro de 
Godói, 310), que atende de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. 
Local: Casa do Fazendeiro – Salas 13/18 – 1 Andar. 

 

 

O ministério irá avaliar o atestado e os demais documentos, e estando toda a 
documentação correta o mesmo ira expedir a Guia de Trânsito Animal (GTA), 
com validade de três dias. Se a documentação estiver errada ou incompleta, o 
animal não pode viajar. 

 

OBS: Mesmo que embarque logo e a viagem seja curta, o proprietário do 
animal vai ter de repetir o procedimento na volta, partindo de qualquer lugar do 
mundo. 
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VIAGENS INTERNACIONAIS 

Ao invés do GTA é exigido o certificado zoosanitário internacional (CZI), que 

também é valido apenas para um sentido da viagem, sendo obrigatório 

seguir as regras do pais de destino, para isso entre em contato com 

antecedência com o IBAMA e com o CONSULADO do pais para qual se 

pretende levar o animal.  

No caso é necessária a apresentação de um atestado de saúde, fornecido 

pelo veterinário no máximo três dias antes da emissão do CZI. 

OBS: Nunca tente realizar uma viajem internacional com seu animal sem 

consultar o CONSULADO do pais de destino ou de maneira clandestina, 

dependendo do caso o animal pode ate ser sacrificado.  

 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TELEFONES DE CONTATO EM SÃO PAULO 

• VIAGENS NACIONAIS - (11) 3865.1721 e (11) 3865.2388   

• VIAGENS INTERNACIONAIS - (11) 6445.2800 e (11) 3284.6344 

 

 Rua Ministro de Godoy, 310 - Parque da Água Branca 

Horário de funcionamento: das 14 às 17h, de segunda a sexta-feira. 

Será necessário o pagamento de uma taxa para a liberação do GTA pelo 

Ministério, isso pode ser realizado on-line através do site da Coordenadoria 

de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo:  WWW.CDA.SP.GOV.BR  
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INSTRUÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BOLETOS 

http://www.cda.sp.gov.br/www/boletos/ 

 

Entrar no sistema de boletos: 

Para proceder ao cadastro: 

• PESSOA FÍSICA: digite o CPF; 

• PESSOA JURÍDICA, digite o CNPJ; 

Após a validação do documento pelo sistema serão solicitadas as 

informações referentes ao endereço de correspondência do usuário; 

Estando devidamente cadastrado, o usuário poderá inserir a quantidade de 

propriedades ou unidades de negócio que desejar clicando no link 
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específico, informando o NOME DE REFERÊNCIA e o município em que se 

localiza no Estado de São Paulo. 

Ao entrar no sistema é requerido ao usuário informar sua identidade CPF 

ou CNPJ; 

 

 

Caso o sistema não reconheça o documento como já cadastrado será 

solicitado o cadastro do usuário (verificar item CADASTRO); 

 

 

Se o usuário já estiver devidamente cadastrado será exibido um lista 

contendo a relação de propriedades ou unidades de negócio previamente 

inseridas pelo usuário; 
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Escolha a propriedade ou unidade de negócio a que se refere o boleto ou 

cadastre uma nova; 

 

No campo Nome Propriedade preencha com a espécie do animal:  
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Após a escolha será exibida a lista de GRUPO de SERVIÇOS DISPONÍVEIS; 

Clique sobre o item 12. Taxa de vigilância Epidemiológica - GTA 

 

Depois na lista seguinte clique sobre: 12.2.6. Animais Silvestres, Avestruz 

(Abate ou cria, por GTA) 
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Confirme os dados de cadastro e clique em Gerar Boleto 

 

 

Ao confirmar a emissão aparecerá uma tela informando que o boleto foi 

gerado com sucesso e um "link" solicitando que o usuário imprima o boleto; 

Ao clicar sobre o link será aberta uma nova janela com a imagem do boleto 

gerado; 

Aguarde o carregamento de toda a página (principalmente da figura 

referente ao código de barras) e clique no botão IMPRIMIR que se encontra 

no canto superior direito da página; 

Na janela de impressão do seu computador que se abrirá, clique em 

imprimir; 

A janela com a imagem do boleto gerado se fechará automaticamente e 

aparecerá na tela novamente a lista de serviços disponíveis; 

Os boletos gerados e não recolhidos no banco não têm valor, ou seja, a 

emissão de um boleto não obriga o seu recolhimento. 

 


