
 

   

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

 

 

DAVID OLIVEIRA DE LUCENA

 

 

EXPORTAÇÃO DE BOVINOS VIVOS NO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

CURSO DE ZOOTECNIA 

 

 

 

 

DAVID OLIVEIRA DE LUCENA 

 

 

 

EXPORTAÇÃO DE BOVINOS VIVOS NO ESTADO DO PARÁ

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017

 

PARÁ 



 

 

DAVID OLIVEIRA DE LUCENA 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTAÇÃO DE BOVINOS VIVOS NO NORDESTE DO PARÁ 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Zootecnia do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Zootecnia.  

 

Orientadora: Profª. Dra. Andrea Pereira Pinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAVID OLIVEIRA DE LUCENA 

 

 

EXPORTAÇÃO DE BOVINOS VIVOS NO NORDESTE DO PARÁ 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Zootecnia do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Zootecnia.  

 

 

 

Aprovado em: 04/07/2017. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________ 

Profª. Dra. Andrea Pereira Pinto (Orientadora Pedagógica) 

Universidade Federal do Ceará 

 

 

____________________________________________________ 

Profª. Dra. Patrícia Guimarâes Pimentel 

Universidade Federal do Ceará 

 

 

____________________________________________________ 

Profª. Dra. Elzânia Pereira Sales 

Universidade Federal do Ceará 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, por toda misericórdia, 

Amor e cuidado imerecidos que 

teve para comigo durante o período 

da graduação e que continua a ter. 

À minha mãe, Maria Reginalda 

Bastos de Lucena, por todo o seu 

amor, esforço e dedicação que 

possibilitaram a minha formação. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, o SENHOR Todo Poderoso, criador dos céus e da terra, que na pessoa de 

Jesus Cristo preencheu o vazio que era impreenchível em mim, mostrou-me a Vida e a melhor 

forma de vivê-la e se tornou minha força, esperança, entusiasmo e amparo nesse mundo 

complicado. Agradeço o Seu sacrifício na cruz, Sua vitória sobre a morte, Sua misericórdia 

sem fim, Sua Verdade libertadora e seu Amor sem igual. Agradeço pelo Caminho que Ele 

abriu e pelo qual me guia, pelo sustento quando tropeço e pelas correções quando me desvio 

da direção que leva ao Alvo final e a vida eterna. Agradeço pelo Seu chamado no período da 

graduação, Seu cuidado e direcionamento em todas as áreas da minha ínfima vida e Sua 

paciência e sabedoria para instruir-me em todas as coisas. Agradeço pelas pessoas que 

passaram e pelas que ficaram em minha vida, pelas lições aprendidas e pelas oportunidades 

concedidas, dentre elas o curso de Zootecnia e todos os seus percalços e conquistas. 

À minha família, por todo o amor e apoio durante toda minha vida. Agradeço pelos 

exemplos e por todo o esforço e empenho durante minha criação, visando sempre o melhor 

para mim. Agradeço por não terem desistido de mim, mas por sempre estarem ao meu lado 

nos momentos difíceis. Agradeço pela confiança, apesar de eu não mostrar que a merecia. 

À minha namorada, Nathália Silva Gurgel, pelo amor, amizade, paciência, 

companheirismo, apoio e confiança. Agradeço por ter enfrentado momentos difíceis e 

aproveitado momentos prazerosos ao meu lado, e por, confiando em nosso Senhor, continuar 

ao meu lado trilhando os passos do nosso Caminho.  

Aos amigos, tanto os que fiz no decorrer da graduação quanto os que já me 

acompanhavam antes dessa, por todos os momentos compartilhados. Agradeço pela 

oportunidade que me deram ao entrar em suas vidas, pela paciência, pelas segundas chances e 

por todo o carinho. Apesar de não citar nomes, devido à quantidade de pessoas a quem sou 

grato, gostaria de registrar que minha gratidão e apreço por cada um de vocês é imensamente 

grande.   

Ao meu orientador técnico Dr. Rinaldo Vianna, ao Dr. Arnaldo Nunes e ao Dr. Daniel 

Carisio por abrirem espaço em suas casas, em seus grupos e em suas vidas para mim. 

Agradeço por todas as oportunidades, ensinamentos, paciência e confiança durante o estágio. 

A todos os membros do Grupo Gaia e a outros companheiros de trabalho durante o 

estágio, pela recepção e acolhimento em suas atividades. Agradeço pelo companheirismo e 

carinho, bem como por todo o aprendizado que me foi concedido. 



 

 

A minha orientadora pedagógica, Andrea Pereira Pinto, pela disponibilidade e 

paciência. Agradeço por sempre se mostrar acessível e prestativa em auxiliar-me antes, 

durante e depois do estágio. 

Às professoras da minha banca, bem como a todos os professores do curso de 

Zootecnia. Agradeço pelos ensinamentos essenciais obtidos dentro e fora das salas de aulas.   

A todos que de alguma forma foram importantes para a finalização dessa etapa em 

minha vida: Muito obrigado! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e 

o conhecimento do Santo a prudência.” 

(Provérbios 9:10). 



 

 

RESUMO 

 

O agronegócio se destaca na economia mundial, principalmente nos países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento. O Brasil ocupa notável posição mundial na produção agroindustrial, 

destacando-se na bovinocultura de corte. Em 2003 começou a exportar bovinos vivos, sem 

diminuir a comercialização nacional e internacional da carne dos mesmos. O estado do Pará 

consolidou-se como maior exportador de boi vivo do Brasil, mercado que prossegue em 

desenvolvimento apesar de crises externas e internas. Visto isso, objetivou-se, por meio do 

estágio supervisionado, acompanhar a dinâmica do processo de exportação de bovinos vivos 

em uma empresa atuante no ramo. Foi possível entender e acompanhar as atividades relativas 

a compra de animais, transporte até os estabelecimentos de pré-embarque (EPEs), manejo 

sanitário e alimentar dos animais no EPE, transporte até os pontos de egresso e o embarque, 

além de compreender os procedimentos burocráticos necessários à execução da exportação de 

bovinos vivos. Durante o período de estágio, também foi possível acompanhar e realizar 

outras atividades nas áreas de bovinocultura e bubalinocultura.  As diversas atividades 

realizadas foram fundamentais para a visualização da atuação do zootecnista no campo, além 

de essenciais à minha formação pessoal, acadêmica e profissional. 

 

Palavras-chave: agronegócio, exportação de gado vivo, bovinocultura de corte.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

Agribusiness stands out in the world economy, especially in underdeveloped or developing 

countries. Brazil occupies a notable worldwide position in agroindustrial production, 

especially in beef cattle breeding that has recently begun exporting live cattle, without 

reducing the national and international commercialization of beef. The state of Pará has 

established itself as the largest exporter of live cattle in Brazil, a market that continues to 

develop despite external and internal crises. In view of this, it was aimed, through supervised 

training, to follow the dynamics of the export process of live cattle in a company active in the 

field. It was possible to understand and follow the activities related to the purchase of animals, 

transportation to the pre-shipment establishments, sanitary and animal management in the pre-

shipment establishments, transport to the points of departure and embarkation, and understand 

the bureaucratic procedures necessary to execute the export of cattle alive. During the 

internship period, it was also possible to follow up and carry out other activities in the areas of 

cattle breeding and buffaloes breeding. The various activities carried out were fundamental 

for the visualization of the work of the zootechnician in the field, as well as essential for my 

personal, academic and professional formation. 

 

Keywords: agribusiness, exports live cattle and beef cattle breeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa notável posição mundial na produção agroindustrial devido às suas 

características geográficas e climáticas diversificadas, favoráveis para o desenvolvimento do 

agronegócio, que participa de forma expressiva na economia do país, chegando a representar 

aproximadamente 22 % do PIB no ano de 2016 (PORTAL BRASIL, 2016). 

A bovinocultura de corte é considerada uma das cadeias produtivas mais extensas 

e complexas, envolvendo múltiplos atores, desde a indústria de equipamentos e insumos até o 

consumidor final. No Brasil, a atividade é desenvolvida em todos os estados e nos variados 

ecossistemas, com grande variabilidade, expressa na densidade dos bovinos nas diferentes 

regiões, nas taxas de crescimento dos rebanhos e nos sistemas de produção praticados 

(CEZAR et al., 2005). 

Além da significativa produção de proteína animal, recentemente o Brasil 

conquistou outro nicho de mercado de grande relevância para o agronegócio, a exportação de 

bovinos vivos. Essa atividade teve início em 2003 e apresentou crescimento significativo até o 

ano de 2014. A exportação de bovinos vivos proporciona a entrada do produtor rural no 

cenário da exportação gerando valorização do gado bovino, aumentando a  renda dos atores 

atuantes no setor e, com isso, estimulando mais investimentos na cadeia produtiva da 

bovinocultura de corte (SCOT CONSULTORIA, 2015).  

No Brasil, os estados do Pará e Rio Grande do Sul despontavam na exportação de 

bovinos vivos, porém a partir de 2005 o estado do Pará vem se consolidando como maior 

exportador de bovinos vivos do Brasil. Apesar do decréscimo nas exportações que ocorreram 

nos últimos anos, oriundos de problemas geopolíticos e econômicos de determinados países 

importadores, bem como da crise gerada pelo funcionamento parcial do Porto da Vila do 

Conde, em Barcarena, após o naufrágio do navio Haidar, que veio a pique com cinco mil bois 

vivos em outubro de 2015, a exportação de bovinos vivos ainda apresenta-se promissora, 

principalmente com a conquista de novos mercados importadores e com o crescente interesse 

de outros estados nessa oportunidade de mercado (ALVES et al., 2017). 

Diante do exposto, objetivou-se com o estágio supervisionado obrigatório, 

acompanhar a dinâmica do processo de exportação de bovinos vivos com o intuito de 

aprofundar os conhecimentos acerca da atividade. 
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2 DESCRIÇÃO GERAL DO ESTÁGIO 

 

O estágio supervisionado obrigatório do curso de graduação em Zootecnia, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), foi realizado durante o período de 18 de março a 9 de 

junho de 2017, junto ao Grupo de Pesquisa em Andrologia, Inseminação Artificial, Sanidade 

e Melhoramento Genético de Bovinos e Bubalinos (Gaia), vinculado ao Instituto da Saúde e 

Produção Animal, Universidade Federal Rural da Amazônia (ISPA/Ufra), onde foi possível 

acompanhar atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de bovinocultura e 

bubalinocultura, na universidade e nas empresas parceiras conveniadas. 

Durante o estágio foram acompanhadas as atividades em uma empresa 

exportadora de bovinos vivos, sendo acompanhado a dinâmica de estabelecimentos de pré-

embarque (EPEs) localizados no estado do Pará. A fazenda possuía uma área de cerca de 

1200 ha, sendo constituída por três EPEs com centros de manejo, balança rodoviária, fábrica 

de ração, piquetes de pastagem cultivada, currais de confinamento, laboratórios para análise 

de alimentos e de material biológico (exame e diagnóstico de doenças) dos animais, galpão 

para limpeza e desinfecção de caminhões, escritórios, almoxarifado, refeitório e dormitórios 

para os funcionários e técnicos. 

Durante o período de estagio na referida fazenda, foi possível entender e 

acompanhar as atividades relativas a compra de animais, transporte até os EPEs, manejos 

sanitário e alimentar dos animais no EPE, transporte até os pontos de egresso e o embarque, 

além de compreender os procedimentos necessários à exportação de bovinos vivos. 
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3 REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO 

 

Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por 

intermédio da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), regulamentar e controlar 

mercadorias de origem animal a serem exportadas, atestando sua qualidade e segurança. Além 

disso, o MAPA e as Secretarias de Agricultura Estaduais promovem a ampla fiscalização, 

visando à conformidade entre a legislação de inspeção industrial e sanitária brasileira e as 

normas de sanidade exigidas pelo país importador (BRASIL, 2017). 

Até o ano de 2010, a exportação de gado vivo no Brasil era conduzida por acordos 

feitos entre os países importadores e as empresas exportadoras, tendo como base para a 

formulação de tais acordos as regulamentações de transporte de animais (MOREIRA, 2017). 

Essas regulamentações não são específicas para exportação de ruminantes vivos, gerando uma 

lacuna quanto aos procedimentos necessários para a perfeita execução do processo em todas 

suas etapas, bem como quanto a fiscalização do mesmo. 

Em cumprimento com os requisitos sanitários recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde Animal (OIE), entidade que tem suas normas reconhecidas pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o MAPA publicou as Instruções Normativas (IN) 

nº 13, de 30 de março de 2010 (BRASIL, 2010), que aprova o regulamento técnico para 

exportação de bovinos, búfalos, ovinos e caprinos vivos destinados ao abate, e n°53, de 10 de 

novembro de 2011 (BRASIL, 2011), que faz algumas alterações na IN n° 13 de 2010. 

Atualmente, o MAPA, através da Portaria nº 30, de 2 de março de 2017, submeteu 

à consulta pública o projeto de IN para aprovação de um novo regulamento técnico para 

exportação de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos vivos, destinados ao abate e reprodução. 

Até a consolidação do texto final do projeto, para posterior publicação da IN e aprovação do 

novo regulamento, o processo de exportação de bovinos vivos continua a ser regido pelo 

regulamento aprovado pela IN n° 13 e corrigido pela IN n° 53 (ANEXO 1). Este regulamento 

estabelece as normas de procedimentos básicos para a preparação e exportação de animais 

vivos destinados ao abate imediato, incluindo a seleção nos estabelecimentos de origem, o 

transporte entre o estabelecimento de origem e os estabelecimentos de pré-embarque e, destes, 

para o local de saída do país e o manejo nas instalações de pré-embarque e no embarque. Essa 

normativa se aplica tanto para bovinos, quanto para bubalinos, ovinos e caprinos destinados à 

exportação para abate imediato ou engorda para posterior abate (BRASIL, 2010). 

Outros documentos oficiais que complementam o conteúdo do regulamento citado 

e que tem suas disposições seguidas no processo de exportação de gado vivo do Brasil são: 
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a) O Regulamento de Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto n° 24.548, 

de 3 de julho de 1934; 

b) O Regulamento dos arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei n° 8.171 de 17 de janeiro 

de 1991 (lei geral sobre a política agrícola), aprovado pelo Decreto n° 5.741, de 30 de março 

de 2006. Esses artigos tratam da Defesa Agropecuária, e sua regulamentação organiza o 

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e dá outras providências; 

c) Instrução Normativa MAPA n° 44 de 2 de outubro de 2007, que implementa o 

Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) e revoga portarias 

passadas;  

d) Instrução Normativa MAPA n° 18 de 18 de julho de 2006, que aprova o 

modelo da Guia de Trânsito Animal (GTA), expedida por veterinário habilitado pelo 

Ministério da Agricultura ou pelo órgão executor da defesa sanitária nos estados, a ser 

utilizado em todo o território nacional para o trânsito de animais vivos, ovos férteis e outros 

materiais de multiplicação animal; 

e) Instrução Normativa MAPA nº 36 de 10 de novembro de 2006, que aprova o 

Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional; 

f) Instrução Normativa MAPA nº 24 de 15 de julho de 2014, que estabelece o 

procedimento administrativo a ser observado na exportação de animais vivos e materiais de 

multiplicação animal, exceto animais aquáticos. 

O principal intuito dessas regulamentações é garantir a saúde e o bem-estar dos 

animais exportados, bem como resguardar a imagem da pecuária brasileira no mercado 

internacional, através da venda de animais que cumpram as exigências dos países 

importadores.  
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4 PROCESSO DE EXPORTAÇÃO DE BOI VIVO 

 

4.1 Aspectos gerais 

 

O processo de exportação de bovinos vivos, na empresa acompanhada, obedecia 

às regulamentações vigentes, que estabelecem as diretrizes para a seleção de animais nos 

estabelecimentos de origem, transporte do estabelecimento de origem até os EPEs, realização 

do manejo sanitário e alimentar no EPE, transporte do EPE para o local de egresso do País, 

manejo do embarque no navio, e manejo dos animais dentro do navio, além de submeterem 

todo o processo a inspeção dos órgãos de fiscalização federal (MAPA) e estadual 

(ADEPARA), visando garantir o cumprimento das orientações estabelecidas, bem como 

assegurar o bem-estar dos animais exportados e o oferecimento de um produto de qualidade 

para os países importadores. 

Todos os animais destinados à exportação eram reunidos, antes do embarque final, 

em um estabelecimento previamente aprovado pelo MAPA para esse fim, denominado 

estabelecimento de pré-embarque (EPE), onde permaneciam por no mínimo 24 horas. Quando 

o país de destino solicitava a realização de quarentena, os animais eram mantidos no EPE pelo 

tempo estipulado e submetidos à avaliações clínicas, provas laboratoriais, tratamentos e 

vacinações requeridas, sendo estes realizados mediante supervisão e acompanhamento do 

responsável técnico da unidade, bem como dos serviços de fiscalização estadual e federal 

competentes. O período de quarentena, exames, vacinações e afins variavam conforme o tipo 

de exportação e o mercado a qual se destinava, tendo suas especificações pré-determinadas no 

Certificado Zoosanitário Internacional (CZI), que é um acordo bilateral no qual os países 

importadores e exportadores estabelecem os parâmetros sanitários para a exportação. 

O período de quarentena tinha uma duração pré-determinada. O início desse 

período podia ocorrer tanto com a presença de apenas parte, como com a presença de todos os 

animais no EPE, denominando-se quarentena aberta e quarentena fechada, respectivamente. A 

partir do tipo de quarentena, o responsável pelo confinamento devia solicitar, aos órgãos 

competentes, a inspeção dos animais para a exportação. Com a fiscalização realizada e laudo 

favorável, dava-se a abertura do período de quarentena. 

Após o término do período de quarentena, os animais comprovadamente aptos à 

exportação eram liberados pelo serviço oficial veterinário para emissão dos documentos de 

trânsito que os acompanhavam até o ponto de egresso, que no caso do estado do Pará era o 

Porto de Vila do Conde (Barcarena/PA), enquanto os animais que não atendiam aos requisitos 
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sanitários exigidos pelo país importador eram isolados dos demais e procedia-se o 

encaminhamento sanitário previsto em legislação específica vigente. 

 

4.2 Compra, seleção e transporte dos animais para o EPE 

 

O processo tinha início através das negociações entre o país importador e a 

empresa exportadora, onde eram estabelecidas, entre outras coisas, as características dos 

animais comercializados, como número, peso, sexo, padrão racial, entre outros. Após firmado 

o contrato de compra e venda, a empresa exportadora contatava os estabelecimentos 

fornecedores de animais, através de funcionários encarregados desse ofício, para verificação 

da disponibilidade e realização da compra de bovinos que se enquadrassem no padrão 

requerido pelo país importador e atendendo as normas dos programas sanitários vigentes, 

como o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) 

e o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), entre outros. 

Nas primeiras horas do dia, os funcionários da empresa exportadora iam até o 

estabelecimento de origem para selecionar, pesar e identificar os animais comprados. Os 

brincos utilizados na brincagem possuíam numeração sequencial e a presença da logomarca 

da empresa exportadora, sendo parte de um sistema de identificação permanente com 

possibilidade de rastreamento até sua origem. Os animais selecionados deviam estar 

adequadamente preparados para o transporte, não apresentando qualquer condição que 

pudesse comprometer a sua saúde e bem-estar no trajeto até o EPE e deste até o local de 

embarque. 

Os animais eram embarcados, pelos funcionários do estabelecimento fornecedor, 

em caminhões fretados pela empresa exportadora, sendo eles adequados à espécie animal 

transportada, de tamanho correspondente ao número de animais carregados e previamente 

limpos, possibilitando um transporte de forma segura e de acordo com os princípios do bem-

estar animal. Após o embarque, os animais eram destinados ao seu EPE correspondente, 

acompanhados das suas Guias de Trânsito Animal (GTA) e obedecendo as normas que 

disciplinam o trânsito de animais em território estadual e nacional.  
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4.3 Manejo dos animais no EPE 

 

Ao chegar na unidade da empresa exportadora, o caminhão carregado com a carga 

animal tinha toda a sua documentação (nota fiscal, reconhecimento de transporte e GTA) 

verificada. Depois ele era pesado, para o cálculo do peso total dos animais comprados, e 

passava pelo arco de desinfecção, onde era realizada a sua limpeza e desinfecção, utilizando 

um produto desinfetante a base de Amônia Quaternária, para que pudesse adentrar na unidade 

e prosseguir até o centro de manejo do EPE correspondente aqueles animais, onde os bovinos 

eram desembarcados. 

Como a chegada dos caminhões ocorriam, em sua maioria, durante o período da 

madrugada, horário em que o quadro de funcionários era reduzido, e devido ao fato dos 

animais necessitarem de descanso após a viagem, os manejos no momento do desembarque se 

limitavam a verificação da quantidade de animais, pulverização contra ectoparasitas, inspeção 

quanto a ocorrência de alguma lesão de transporte ou de origem e apartação dos lesionados 

para posterior tratamento, conforme recomendações do veterinário da empresa exportadora, e 

direcionamento do restante dos animais para pastos ou piquetes provisórios, onde podiam se 

recuperar da viagem, se alimentar e beber água. 

Após o acúmulo de um número suficiente de animais nas instalações provisórias, 

os bovinos retornavam ao centro de manejo para a realização de outros procedimentos 

necessários ao processo de exportação. Os animais eram conduzidos até o tronco de 

contenção, com manejo que buscava evitar o estresse desnecessário, e neste eram pesados e 

apartados para formação de lotes dentro de determinadas faixas de peso. O número de bovinos 

dentro dos lotes variava de 100 a 150 animais, de acordo com a logística do EPE, 

considerando a disponibilidade de espaço, alimento, número de animais, entre outros. Os 

animais que estivessem muito debilitados ou que não atingissem a faixa de peso mínimo eram 

apartados dos demais e conduzidos aos piquetes-enfermaria, onde recebiam tratamento e 

alimentação especial visando sua recuperação e ganho de peso. 

Ainda dentro do tronco de contenção, os animais eram submetidos aos manejos 

sanitários, requeridos pelas diretrizes que regulamentam o processo de exportação, que variam 

de acordo com o país de destino. Em geral, seguindo as exigências dos principais 

importadores, era realizado o tratamento tópico de ferimentos, usando produtos com ação 

larvicida, repelente e cicatrizante. Também eram realizadas vacinações contra os agentes da 

rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), antraz e febre aftosa (para animais originários da zona 

livre com vacinação), além de vacinas contra raiva, diarreia viral bovina (BVD), entre outras 
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em outros tipos de exportação. Era feita a aplicação de antibióticos e vermífugos de largo 

espectro de ação, utilizando produtos a base de dihidrato de oxitetraciclina e doramectina, 

respectivamente. Por fim, funcionários de uma empresa prestadora de serviços à empresa 

exportadora realizavam a coleta de sangue, por punção da veia caudal ou da veia jugular, para 

testes de diagnóstico de brucelose, paratuberculose, leucose, BVD, entre outros, que fossem 

exigidos pelos países importadores, e faziam a inoculação de tuberculina na prega caudal do 

animal para posterior leitura e diagnóstico de tuberculose. 

Após a realização desses manejos, os lotes formados eram direcionados para as 

instalações, onde permaneciam durante o período de quarentena, saindo dessas apenas para 

realização de eventuais manejos, no centro de manejo do próprio EPE, e no momento do 

embarque. De acordo com o tipo de exportação e com a logística do EPE no momento da 

alocação dos animais, eles podiam ser levados para currais de confinamento ou piquetes de 

pastagem cultivada. 

Nos currais, os animais recebiam uma dieta balanceada conforme a categoria e 

peso, com objetivo de maximizar o consumo individual para obter o maior ganho de peso 

possível. A dieta era livre da utilização de produtos de origem animal, conforme Instruções 

Normativas do MAPA e CZI, sendo constituída de milho grão ou sorgo grão, farelo de soja ou 

torta de algodão, silagem de milho ou capim picado ou cana-de-açúcar picada ou bagaço de 

cana e núcleo mineral. Esses alimentos eram comprados de estabelecimentos fornecedores e 

processados, quando necessário (moagem), misturados em vagões forrageiros, com 

misturadores móveis ou estacionários, e finalmente distribuídos nos cochos.  

Os animais com menor necessidade de ganho de peso eram mantidos nos piquetes, 

tendo como base da alimentação a pastagem, e recebiam suplementação mineral ou proteico-

energética. 

 

4.4 Transporte dos animais para o porto  

 

Findo o período de quarentena, os animais comprovadamente aptos à exportação 

estavam livres para serem transportados até o seu país importador. No estado do Pará, os 

animais destinados à exportação eram conduzidos até o Porto de Vila do Conde 

(Barcarena/PA), onde eram embarcados em navios que os levavam ao seu destino final.  

No dia em que o embarque estava programado, os animais que seriam exportados 

eram levados para o centro de manejo, em quantidade que possibilitasse o tempo mínimo de 

permanência destes nos currais, onde eram embarcados em caminhões que os transportavam 
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para o local onde ocorreria o seu embarque final. A empresa exportadora fretava veículos para 

execução desse transporte. Eles deviam ser adequados ao número e a espécie dos animais 

transportados, e terem sua limpeza e desinfecção vistoriada e, quando necessária, executada 

dentro do EPE, o que possibilitava um transporte de forma segura e de acordo com os 

princípios do bem-estar animal.  

Os bovinos eram vistoriados antes do embarque, sendo retirados os animais 

lesionados e com baixo escore de condição corporal para posterior tratamento, podendo ainda 

passarem pela seleção de emissários enviados pelos países importadores. Os animais 

saudáveis e capazes de suportar a viagem eram embarcados nos caminhões de forma a 

minimizar o seu estresse. 

Os veículos carregados eram pesados, na balança rodoviária da unidade, lacrados, 

com lacre numerado, passavam pelo arco de desinfecção e seguiam com destino ao Porto de 

Vila do Conde, acompanhados dos seus respectivos GTA’s, termos de liberação dos animais, 

termos de lacre dos veículos transportadores, entre outros documentos exigidos pela 

Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO) para o embarque de bovinos. O tempo 

de execução desse transporte era inferior a oito horas, que é o tempo máximo permitido para 

realização do mesmo, segundo a regulamentação vigente (BRASIL, 2010). 

 

4.5 Embarque  

 

Para realização do embarque, a empresa exportadora solicitava a emissão do CZI, 

junto ao Serviço de Inspeção e Sanidade Animal da Superintendência Federal de Agricultura 

do Pará (SISA/SFA/PA), onde eram analisados o cumprimento dos requisitos sanitários e a 

documentação necessária a esse processo. Após o término da verificação, o SISA/SFA/PA 

enviava essa documentação completa ao ponto de egresso, onde ocorreria o embarque com 

emissão do CZI pela Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO) do MAPA. 

Ao chegarem no ponto de egresso, os caminhões eram pesados para o cálculo do 

peso de venda e da perda de peso durante o trajeto, e seguiam os procedimentos cabíveis para 

a emissão do CZI e posterior embarque dos bovinos nos navios que os levariam ao seu destino 

final. O manejo do desembarque no porto, bem como o do embarque no navio, era realizado 

por estivadores do porto, enquanto que o manejo dos animais dentro do navio era feito por 

funcionários da empresa exportadora, em conjunto com funcionários do navio. Os animais 

pesados e mais velhos eram embarcados primeiro por questão de estabilidade do navio e por 

ficarem mais tempo embarcados.  
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Os navios eram vistoriados pela capitania dos portos antes de atracarem. As 

condições de acomodamento dos animais no navio, condições de fornecimento de água e 

alimentos, higiene das instalações e bem-estar animal, eram verificadas pelo fiscal 

agropecuário federal do VIGIAGRO/MAPA. Após embarcados, os animais eram alocados em 

currais previamente limpos, forrados com cama de maravalha e equipados com cochos e 

bebedouros. A oferta de volumoso, geralmente um feno de gramíneas, era realizado de forma 

manual, enquanto que o fornecimento de concentrado e água eram automáticos. Os animais 

que sofressem lesões ou ferimentos durante a viagem deveriam ser isolados em currais 

específicos e tratados adequadamente. Por fim, os animais, ao chegarem ao país importador, 

seriam desembarcados e conduzidos para o seu destino final, seja ele abate ou engorda. 
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5 OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante o período de estágio, também foi possível acompanhar e realizar outras 

atividades nas áreas de bovinocultura e bubalinocultura tais como participação em atividades 

de pesquisas desenvolvidas pelo Grupo Gaia (“Rastreamento satelital de bovinos na 

Amazônia Oriental”), acompanhamento da realização de exames andrológicos para seleção de 

animais aptos à reprodução e participação na rotina do Biotério Unidade de Bubalinocultura 

Leiteira Eva Daher Abufaiad (BUBali-ISPA/Ufra). 

 

5.1 Acompanhamento da realização de exames andrológicos 

 

O exame andrológico fundamenta-se na avaliação de todos os fatores que 

contribuem para a função reprodutiva, sendo fundamental para avaliação do potencial 

reprodutivo de animais jovens e adultos, utilizados em monta natural ou como doadores de 

sêmen para comercialização (BARBOSA et al., 2005). 

Em razão disso, foram realizados exames andrológicos em novilhos (Figura 1), 

destinados à venda para o uso na reprodução, de uma fazenda criadora de animais Nelore 

puros de origem (PO), localizada na mesorregião do Sudeste Paraense. Os exames foram 

realizados por um funcionário de uma empresa de consultoria veterinária e auxiliados pelos 

funcionários da própria fazenda. 

 

Figura 1 – Novilhos examinados   

 
Fonte: Autor. 
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Os animais foram conduzidos para a estação de manejo, onde foram retidos no 

tronco de contenção para execução dos procedimentos necessários. Após a contenção, foi 

realizado uma rápida inspeção do animal, onde foi vistoriado o seu estado de saúde geral, as 

condições do seu sistema locomotor, observando-se os aprumos, cascos e articulações, e do 

seu sistema reprodutivo, com enfoque na observação do escroto, testículos, epidídimos e 

cordões espermáticos. 

Após essa inspeção inicial, os animais foram identificados e fichados, e tiveram a 

circunferência escrotal aferida e anotada em fichas padronizadas para o registro desses e de 

outros dados relativos ao exame. 

Por fim, foi efetuado o espermograma, que era realizado por meio de coleta e a 

análise de uma amostra representativa de sêmen (Figura 2, 3 e 4). O estimulo à ejaculação era 

realizado utilizando eletroejaculador, e o sêmen era coletado em um tubo de ensaio, que 

estava conectado a um funil e acoplado em uma haste de aço. Imediatamente após a coleta, 

parte do sêmen foi analisado, com o uso de microscópio óptico, quanto ao vigor e a 

motilidade, enquanto outra parte do sêmen foi guardada em uma solução de formol alcalino 

para posterior análise laboratorial, onde seriam analisados outros atributos, como 

concentração espermática e características morfológicas.  

 

  Figura 2 – Materiais utilizados na coleta de sêmen      Figura 3 – Momento da coleta de sêmen  

    
  Fonte: Autor.                                                             Fonte: Autor.  
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   Figura 4 – Materiais para análise imediata do sêmen 

 
   Fonte: Autor. 

 

Após a conclusão de todas as análises pertinentes aos exames andrológicos, os 

animais que foram diagnosticados como aptos à reprodução receberam um certificado que 

atestava essa aptidão, e relatava as características dos animais e do seu material biológico. 

Esse certificado era emitido pela empresa realizadora dos exames e tinha validade de 6 meses. 

 

5.2 Atividades de rastreamento satelital de bovinos na Amazônia Oriental 

 

A identificação dos animais, inclusive a localização geográfica das áreas onde são 

mantidos, torna-se cada vez mais necessária. O rastreamento satelital vem sendo desenvolvido 

e utilizado na identificação e rastreamento de bovinos. Com os dados gerados por esse sistema 

o pecuarista pode provar que seu rebanho não teve contato com as áreas foco de determinadas 

doenças e que foram criados fora de reservas e áreas florestais protegidas por lei, agregando 

assim, um maior valor ao gado proveniente das propriedades detentoras dessa tecnologia. Tal 

recurso é de suma importância para um país exportador de carne bovina, que se compromete 

com o novo modelo produtivo e novas exigências desse mercado consumidor, como o Brasil.  

Diante do exposto, o Grupo de Pesquisa em Andrologia, Inseminação Artificial, 

Sanidade e Melhoramento Genético de Bovinos e Bubalinos (Gaia) estava realizando um 

experimento para identificação e rastreamento satelital de bovinos de corte. O experimento 

estava sendo conduzido na Mesorregião do Nordeste Paraense, em duas propriedades 
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distintas, e na Região Metropolitana de Belém, utilizando o rebanho de bovinos do Setor de 

Atendimento Ambulatorial a Grandes Animais (SAGA), vinculado ao Hospital Veterinário 

Prof. Mario Dias Teixeira, ISPA/Ufra. 

 

5.3 Biotério da Unidade de Bubalinocultura Leiteira Eva Daher Abufaiad (BUBali-

ISPA/Ufra) 

 

O BUBali é uma unidade criada em 2006 para o desenvolvimento de pesquisas e 

atividades didáticas na área da bubalinocultura. Possuía um rebanho de cerca de 17 animais 

mestiços Murrah x Mediterrâneo criados em pastagens nativas em áreas de várzea. A unidade 

possuía um centro de manejo com currais para manejo dos animais, baias para contenção e 

manutenção de bubalinos destinados a experimentação animal e laboratório; e uma sala de 

ordenha com ordenha mecanizada em circuito fechado com capacidade para ordenha 

mecanizada de três búfalas simultaneamente. Além disso possuía duas instalações para 

acomodação de bezerros bubalinos (bezerreiros coletivos). 

Durante a rotina, além de trabalhos de pesquisas acompanhados, foi possível 

participar do manejo para condicionamento das novilhas bubalinas à ordenha mecânica e 

manejo sanitário dos animais. 

 

5.3.1 Condicionamento de novilhas bubalinas à ordenha mecânica 
 

As vacas leiteiras, sejam elas bovinas ou bubalinas, são animais que estabelecem 

rotinas, sendo evidente a definição de horários específicos para alimentação e descanso, e 

também para a ordenha. A ordenha mecanizada possibilita a extração do leite mais rápida do 

que a ordenha manual e, quando bem realizada, tem menor risco de contaminação. 

Todavia, para búfalas, há a necessidade de condicionamento dos animais para a 

utilização da ordenha mecanizada. Portanto, onze búfalas pertencentes ao BUBali, estavam 

sendo condicionados ao manejo na sala de ordenha.  

Os procedimentos iniciavam às 08:00 horas com a condução das búfalas até o 

curral de espera da sala de ordenha (Figura 5). Na primeira etapa do processo de 

condicionamento, elas eram conduzidas à sala de ordenha somente para passagem em fila 

indiana pelo corredor de entrada (Figura 6). Essa operação era realizada quatro vezes com a 

bomba de vácuo da ordenhadeira desligada e quatro vezes com ela ligada. Essa etapa tinha 

duração de uma semana. 
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 Figura 5: Exterior e interior da sala de ordenha do ISPA 

    

Fonte: Autor. 

 

Figura 6: Execução da primeira etapa do processo de aclimatação 

 
Fonte: Autor. 

 

Na segunda etapa do processo (Figura 7), efetuava-se à parada das búfalas na fila 

de ordenha, em número de três animais, durante 15 minutos com a máquina de vácuo ligada. 

Durante esse tempo, realizava-se a contenção dos membros posteriores dos animais, com o 

uso de pequenas cordas, além das práticas de lavagem e de contato manual no úbere das 

búfalas. Esses procedimentos eram realizados com bastante calma e repetidos quantas vezes 

fossem necessários.  
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Figura 7: Execução da segunda etapa do processo de aclimatação 

 
 Fonte: Autor. 

 

O processo de condicionamento prossegue sendo executado. Os animais 

submetidos as práticas relatadas apresentam avanços quanto a aceitação dos manejos 

realizados, mas, devido ao fato de nunca terem sido ordenhadas, ainda precisam ser melhor 

condicionadas para que a ordenha mecânica possa ser executada com sucesso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, vê-se que a exportação de bovinos vivos no Brasil apresenta 

grande potencial e é fundamental para a inserção de produtores no mercado internacional e 

para o balanceamento do preço da arroba onde essa atividade é praticada. Enfatiza-se a 

importância de entender o funcionamento de todo o processo de exportação de bovinos vivos, 

bem como de compreender a execução dos procedimentos necessários ao andamento dessa 

atividade, podendo assim realiza-lo de forma a garantir a saúde e o bem-estar dos animais 

exportados, bem como resguardar a imagem da pecuária brasileira no mercado internacional. 

As diversas atividades realizadas dentro das áreas de bovinocultura e 

bubalinocultura durante o período de estágio foram fundamentais para a visualização da 

atuação do zootecnista no campo, além de essenciais à formação pessoal, acadêmica e 

profissional. 
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ANEXO 1 
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Fonte: (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2011, adaptado pelo autor).  


