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INTRODUÇÃO

O Brasil iniciou o trabalho de exportação na década de 1914, com 200 toneladas 
de carne. Nos anos seguintes, até 1920, foram exportadas outras 51.799 t de carnes 
processadas (não há registro quanto ao tipo de produto) e 286.900 t de carnes, a partir 
de 1915. Entretanto, não havia a figura do inspetor veterinário para controle sanitário 
do produto, porém, esta inspeção era feita por médicos bacteriologistas. A inspeção 
veterinária teve inicio nas indústrias após os primeiros formandos da Escola Superior 
de Agricultura e Medicina Veterinária (Rio de Janeiro) conquistarem seus diplomas a 
partir de 1917 (FELÍCIO, P.E.; 2013).

O desenvolvimento na pecuária como melhoramento genético, manejo sanitário, 
nutrição e gestão econômica nas empresas rurais, fez com que a agropecuária e a 
agroindústria ganhassem força na distribuição global da proteína de origem bovina. 
Atualmente, após décadas de exportações, o nosso país se tornou o maior produtor 
e exportador de carne bovina do mundo, portanto, tivemos que nos adaptar para 
alcançarmos este destaque no cenário mundial.

Devido aos fatos constatados, o Frigorífico Vale do Sapucaí desenvolveu esta 
cartilha para orientar nossos parceiros pecuaristas referente ao processo de produção 
do animal, se tratando de animais sem rastreabilidade, considerados bovinos Lista 
Geral, que é um mercado que exige alguns documentos a mais com relação ao animal 
que tem sua finalidade para o Mercado Interno.



PASSO A PASSO DO PROCESSO

1º Antes de seguir ao órgão responsável por emitir a documentação dos animais 
que serão destinados ao abate, verificar a quantidade e sexo dos animais que serão 
embarcados.

2º Ir ao órgão emissor da documentação (Em Minas Gerais, por exemplo, é o IMA – 
Instituto Mineiro de Agropecuária) e verificar os documentos emitidos (GTA - Guia de 
Transito Animal, Modelo B e Nota Fiscal), lembrando que se deve tirar a documentação 
de macho e fêmea SEPARADAMENTE.

NOTA FISCAL
• Verificar nome, CPF e cidade.
• Destino do animal sempre FRIVASA.
• Quantidade de cabeças e sexo.
• Verificar produtos – bovinos, novilhos (a) ou bubalinos (a) para o abate.
• Verificar número da GTA.

GUIA DE TRANSITO ANIMAL (GTA)
• Verificar nome, CPF, cidade e fazenda.
• Destino do animal sempre FRIVASA.
• Quantidade de cabeças e sexo.
• Produto-bovinos, novilhos (a) bubalinos (a) (Nunca bezerro).
• Verificar número da GTA.
• Verificar a validade da GTA.
• Verificar o carimbo e assinatura tem que estar igual ao modelo B.
• Verificar finalidade - sempre abate.

MODELO B
• Verificar nome, CPF, cidade e fazenda.
• Destino do animal sempre FRIVASA.
• Verificar número da GTA.
• Verificar o carimbo e assinatura tem que estar igual à GTA.
• Assinatura do responsável.







Obs: TODOS os itens em destaque nas imagens
devem ser verificados criteriosamente.



3º Acompanhar o embarque dos animais, sempre manejando os animais para 
o caminhão de forma tranquila e conferindo a quantidade e sexo dos animais 
embarcados, pois no embarque podem ocorrer hematomas devido ao manejo 
incorreto, ocasionando prejuízo no momento do abate.

4º A documentação dos animais (GTA, Modelo B e Nota Fiscal) deve acompanha-
los durante o transporte, devido à identificação e comprovação de que os animais são 
de uma determinada propriedade e pessoa, dando legitimidade ao produto.

5º Instruir o motorista com relação à velocidade no transporte e cuidado com os 
animais, pois grande parte dos hematomas nas carcaças ocorre durante a viagem, 
sendo prejudicial para quem produziu e para o frigorífico.

OBSERVAÇÃO: Respeitar a capacidade máxima de animais de acordo com o 
tamanho da gaiola.

ATENÇÃO
• Orientar os motoristas para realizarem paradas durante o trajeto para verificação 

dos animais, sempre observando se há ou não animal deitado, principalmente na 
primeira hora de viagem.

• Verificar o estado de conservação da gaiola do caminhão, sempre atento 
com relação a objetos cortantes ou qualquer defeito da mesma que possa causar 
hematoma na carcaça do animal (Exemplo: Exposição de pregos e/ou parafusos, lascas 
de madeira, etc.).

• Ao embarcar e desembarcar os animais, abrir por inteiro as portas das repartições 
da gaiola para não causar ferimento nos bovinos.

DICAS
Os nossos contratos são feitos de acordo com a documentação enviada (Quantidade 

de animais descritos na GTA), portanto, se houver necessidade de apartar/dividir os 
animais de UM mesmo GTA em mais de um lote, entrar em contato no dia anterior ao 
abate com o responsável por montar a escala de abate.

Se o proprietário dos animais NÃO for acompanhar o abate no frigorífico e 
queira apartar os animais de UM mesmo GTA em mais de um lote, favor, MARCAR os 
animais na propriedade durante o embarque e mandar um aviso juntamente com a 
documentação, também entrar em contato com o responsável por montar a escala 
de abate.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso setor de Originação ou de Compra 
de Gado.

VEÍCULO CAPACIDADE REPARTIÇÕES

F4000 4 A 6 ANIMAIS 2
TOCO 13 A 15 ANIMAIS 2
TRUCK 18 A 20 ANIMAIS 3
CARRETA 28 A 33 ANIMAIS 3
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