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1.

RESUMO EXECUTIVO

Este relatório explana as conclusões da médica veterinária Lynn Simpson
sobre o transporte de gado por via marítima. Os assuntos realçados refletem
os riscos e impactos potenciais para o bem-estar dos animais ao longo de
todas as rotas internacionais.
A Dra. Simpson trabalhou no comércio de Exportação de Gado em Pé
desde 1999. Navegou por mais de uma década transportando gado da
Austrália até muitos portos do hemisfério norte. Portanto, muitas das
questões não poderiam ter sido levantadas por ninguém com tanta
experiência quanto a sua.

A evidência visual deste relatório mostra que as atuais consequências para a saúde e bem-estar animal e
segurança alimentar nas embarcações utilizadas para transporte de animais são inaceitáveis pelos padrões
da OIE, de médicos veterinários e da saúde pública.
O gado transportado por mar muitas vezes tem seu bem-estar comprometido. Muitos animais sofrem de
problemas de saúde, incluindo e não limitado a disseminação de doenças, lesões e dor desnecessárias
causadas pela infraestrutura, estresse e sofrimento por serem transportados por longos períodos de tempo.
As doenças contagiosas comumente encontradas são pneumonia (“febre de embarque”), Salmonelose e
Moraxella bovis (“olhos vermelhos”). Essas doenças se disseminam devido à natureza artificial do ambiente
das embarcações, alta densidade, higiene deficiente e ventilação forçada, geralmente resultando em óbitos.
As “cinco liberdades” são muitas vezes comprometidas devido ao manejo, à infraestrutura e aos riscos
inerentes a esse tipo de transporte, que inclui avarias mecânicas tais como danos na ventilação, falhas na
distribuição de forragem ou de água, e lesões nos animais causadas por mar revolto pois são jogados de
um lado para o outro contra paredes sólidas e grades dentro de seus reduzidos recintos.
Todo ano morrem muitos animais devido à sua má adaptação às rações dadas a bordo, ao estresse térmico
causado pela deficiente aclimatação durante o trânsito por grande distância e mudanças climáticas
sazonais. As doenças propagadas devido a higiene deficiente e alta densidade de animais exacerbam esses
desafios assim como a capacidade do sistema de imunidade do animal para fazer face a seus efeitos.
Lesões são comuns, como membros quebrados e septicemia devido a abrasões prolongadas nas patas,
causadas pelo piso duro e leitos insuficientes. Essas lesões exigem geralmente que animais sejam
eutanasiados devido à duração e gravidade delas nesse ambiente artificial. Seus corpos são então
jogados ao mar.
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Muitos embarques são realizados sem a presença de médicos veterinários a bordo, o que
acarreta que animais feridos e doentes não recebam tratamento adequado. Além disso, o
ambiente a bordo em termos de infraestrutura e densidade populacional, torna problemática a
identificação, o tratamento e a eutanásia, nos casos necessários. Como resultado, pode ser que
animais feridos e doentes não sejam eutanasiados e somente sejam notados no desembarque nos
países de destino.
A segurança alimentar é uma grande preocupação já que muitos animais são tratados durante a
viagem com medicamentos armazenados por muito tempo (WHP nas siglas em inglês). A falta de
higiene adequada torna difícil a identificação dos animais tratados, já que suas etiquetas de
identificação são cobertas por matéria fecal. Assim, o consumo de qualquer animal ou produto
animal que tenha recebido tais medicamentos veterinários durante as viagens, deveria ser
considerado um risco para a saúde pública por conter resíduos medicamentosos. Note-se que
muitos animais são medicados no dia de chegada ao porto de desembarque.

O cumprimento do Código Sanitário para Animais Terrestres da OIE poderia representar melhora
na saúde e bem-estar animal. Entretanto, na minha vasta experiência, esse código atualmente
não está sendo cum prido ou observado, o que resulta em m uita dor, sofrim ento e estresse
desnecessários e resultados adversos ao bem -estar dos animais no m ar.
Compilado por Dra.LynnSimpsonBSc,BVMS,MVSc (Epidemióloga/Vigilância de doenças)5

2.

PREÂMBULO

i.

A frota global de cargueiros de gado
Há cerca de 120 cargueiros de gado registrados na Organização Marítima Internacional dentro de um
total de 100.000 embarcações registradas em todo o mundo. Os cargueiros de gado representam
somente 0,12% da frota mundial de transporte.
Apesar de se ter recentemente construído um certo número de embarcações com fins específicos, os
cargueiros de gado constituem a frota mais velha de água salgada do mundo, com uma média de 35
anos. Quanto mais velho um barco marítimo, maior o risco de apresentar falhas mecânicas ou
estruturais.
A grande maioria dos cargueiros de gado são embarcações fora de serviço, usadas anteriormente
para transporte de veículos, containers e tanques de petróleo, que foram adaptadas para transporte
de animais tendo se tornado inseguras para seus propósitos originais. São conhecidas como
“reformadas”. Enquanto as embarcações mercantes geralmente se tornam sucata antes de chegarem a
20 anos de uso, há cargueiros de gado ainda em uso com 50 anos ou mais.
O MV Danny F2 foi um dos reformados que afundou em frente à costa do Líbano em dezembro
de 2009, resultando na morte de 18.000 reses e 10.000 ovelhas que estavam a bordo. Mais da
metade da tripulação morreu ou foi declarada desaparecida. A segurança do MV Danny F2 já
havia sido questionada na Austrália e este barco havia sido destinado como sucata para
reciclagem de seu aço.
Porém, ao invés disso, recomeçou a ser usado para comércio vindo da América do Sul e continuou
a transportar gado até afundar em mares revoltos.
A dependência global ao transporte de animais vivos está em decadência devido à crescente
disponibilidade de produtos cárneos refrigerados ou congelados. Isso, junto com a avançada idade
das frotas de cargueiros de gado em todo o mundo, apontam para o iminente cessar natural do
comércio de exportação de animais vivos.

ii.

Código Sanitário para Animais Terrestres da Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE).
A Organização Mundial do Comércio (OMC) recomenda a seus membros que tomem como base
para suas medidas sanitárias os padrões internacionais e, com este fim, consideram ser a
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) referência para temas relacionados com bem-estar.
O Código Sanitário para Animais Terrestres da OIE é a principal referência para os membros da OMC
que transportam gado por mar. Seu propósito é garantir a segurança sanitária dos animais terrestres
no comércio internacional. O código foi publicado pela primeira vez em 1968 para abordar a saúde
animal, mas logo se estendeu para abranger o bem-estar animal, de acordo com a autoridade
expandida da OIE para “melhorar a saúde animal a nível mundial”.
A OIE atualiza seus padrões internacionais regularmente à medida em que se revelam novas
informações científicas, seguindo processos transparentes e democráticos estabelecidos. A única
forma de um padrão ser adotado é por meio de sua aprovação pela Assembleia Mundial de
Delegados, que se reúne todo ano em maio durante a Assembleia Geral da OIE.
Esse relatório fornece vasta evidência sobre a maneira como a atual indústria mundial de exportação de
animais vivos falha, de muitas formas, em cumprir os procedimentos desses padrões.
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3.

PADRÕES DA OIE E VIOLAÇÕES

i.

As internacionalmente reconhecidas “Cinco Liberdades”
Os exemplos seguintes ilustram a
completa falha por parte dos
cargueiros de gado em prover as
liberdades de fome, sede,
desconforto térmico, dor e medo.

OIE 7.1.2.2

“LIVRE DE FOME”
A inanição ocorre quando os animais
passam fome apesar de terem
alimento adequado disponível.
Isso ocorre durante as viagens de
exportação de animais vivos por duas
razões principais:
•

“As internacionalmente reconhecidas Cinco
Liberdades (livre de fome, sede e
desnutrição; livre de medo e estresse; livre
de desconforto físico e térmico; livre de dor,
lesões e doenças; e livre para expressar seu
comportamento natural) proveem
orientação valiosa para o bem-estar
animal. “

Não se dá tempo suficiente a ovelhas e gado para se acostumarem à comida peletizada
disponível nas embarcações, que é muito diferente da que consomem nas fazendas de
origem. Os animais não se adaptam bem à mudança e isto traz como resultado fome,
inanição, doença e morte.

Figura 1. Um novilho emaciado (esq.) é impedido de alcançar a calha de alimentação por animais mais fortes.
Compilado por Dra.LynnSimpsonBSc,BVMS,MVSc (Epidemióloga/Vigilância de doenças)7

•

Se a alimentação é fornecida em
horários estabelecidos ao invés de
ad libitum, os animais mais fortes
consomem toda a ração antes que
os mais débeis possam alcançá-la.

“LIVRE DE SEDE”
Os bebedouros à bordo são suscetíveis
a vazamentos, baixa pressão de água e
danos no processo de dessalinização.
Algumas embarcações utilizam o
sistema manual, mesmo dando muito
trabalho.
Manter a água limpa, apetecível e
livre de patógenos e outros
contaminantes é um trabalho
permanente e a tripulação nem
sempre consegue manter os
comedouros higiênicos e funcionais.
Figura 2. Uma ovelha emaciada observa as outras se alimentando.

Figura 3. Uma res procura água limpa dentro de um comedouro cheio de fezes.
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Figura 4. O cocho posterior deveria conter água limpa – a cor que apresenta se deve a bocas contaminadas levarem fezes ao mesmo.

Muitos animais sentirão sede já que a água disponível nos bebedouros foi contaminada
com matéria fecal. Os animais contaminam os comedouros e bebedouros diretamente com seus
corpos já sujos com matéria fecal devido ao ambiente em que se vive a bordo.

A má manutenção das cisternas faz com que a água seja de má qualidade já que se
contamina com óxido, que não só suja os bebedouros, mas também os corrói com suas
partículas. Isso aumenta o trabalho da tripulação e incidência de sede por parte dos
animais.
Alguns animais são baixos demais para alcançar os comedouros e bebedouros, os quais
estão colocados de forma fixa e não podem ser ajustados.
O agrupamento inadequado faz com que a altura dos animais a bordo varie muito e
alguns não conseguem alcançar os bebedouros de forma tão fácil quanto outros.
Devido ao movimento das embarcações em alto mar, os bebedouros não podem ser
cheios até a borda para facilitar aos animais mais baixos alcançarem a água. Se isso
fosse feito, água seria desperdiçada e se molharia o entorno, sujando as áreas de
descanso, aumentando a umidade e o desconforto térmico.

“LIVRE DE DESCONFORTO TÉRMICO”
Muitos animais morrem todo ano nas embarcações de exportação em pé devido ao estresse
causado por recintos, currais, e gaiolas abarrotados de animais, às condições de verão e à
ventilação mecânica defeituosa ou em más condições.
Foram registrados animais com temperatura corporal acima de 40 graus Celsius.
Compilado por Dra.LynnSimpsonBSc,BVMS,MVSc (Epidemióloga/Vigilância de doenças)9

Figura 5. Ovelhas em condições de adensamento que impede suficiente fluxo de ar

Em condições de superaquecimento, os
animais morrem rapidamente. Se não
imediatamente, dentro de uma semana
devido a falência renal aguda.
Currais com superlotação que reduzem
a habilidade natural do animal para
dissipar o calor mediante o fluxo de ar,
contribuem em grande medida para o
desconforto térmico nas embarcações
de exportação de gado em pé.
Quanto mais alta a densidade de animais,
mais alto o risco de desconforto térmico
e a possibilidade de morte por estresse por
calor.

Figura 6. Reses em recintos superlotados.

A temperatura dentro do confinamento
pode chegar a ser muito alta e os
registros não são confiáveis, já que são
feitos no meio da manhã, antes que a
temperatura máxima diária seja
atingida.
A leitura dos registros é feita a essa hora
para que coincidam com o relatório
obrigatório do ‘meio do dia’ requerido pelo
IMO diariamente para cada uma das
embarcações registradas, sejam ou não de
carga de gado.
Figura 7. Esse animal provavelmente morreu de estresse
de calor depois de ter uma pneumonia (Doença
Respiratória Bovina ou “febre de embarque”).
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“LIVRE DE DOR OU MEDO”
Além do ambiente ruidoso e
antinatural a bordo, os animais
também estão expostos a riscos
próprios das embarcações, tais
como:
•

Danos mecânicos de elementos de
sobrevivência; incluindo falhas no
fornecimento de ventilação, alimento ou
água.

•

Mares revoltos; os animais sofrem
lesões quando as condições
marítimas pioram, já que se chocam,
dentro de suas áreas de
confinamento, contra paredes e
grades.

Figura 8. Uma lesão grave de esporão, sofrida
durante as difíceis condições de mar revolto.

•

Fogo a bordo; um incêndio no MV Uniceb emagosto de 1996 teve como resultado a perda de todas as
ovelhas a bordo.

•

Naufrágios: o MV Danny F2 afundou durante uma tempestade em 2009 com perda de 100%
do gado.

•

Anorexia e auto-lesionamento; os animais expressam temor e estresse atirando-se contra
objetos sólidos como paredes, grades e vigas em baixa altura, muitas vezes ferindo-se. Também
reagem ao medo e estresse ficando anoréxicos, morrendo ou tendo que ser eutanasiados.

Figura 9. Ovelha ferida jogada do curral ao mar revolto.

R
e
c

ii.

Adequação do ambiente, incluindo o substrato

OIE 7.1.4.3
O ambiente físico, incluindo o substrato (superfície para caminhar, para descansar,
etc.) deve ser adequado à espécie e raça, para deste modo minimizar o risco de lesões
e transmissão de doenças ou parasitos aos animais. “

O substrato do piso de algumas embarcações, mesmo projetado para ser antiderrapante,
é geralmente muito abrasivo e não protege os animais de lesões.
Abrasões nas pernas causadas pelas superfícies dos pavimentos, resultam nos animais
não poderem levantar-se para comer nem beber.
Esses animais morrem por desidratação ou inanição, ou têm que ser eutanasiados.

Figura10.Um animal com escoriações nas pernas
está em confinamento sobre substrato por conta de
suas feridas. Eventualmente, ele foi sacrificado
porque não conseguia se levantar para comer ou
beber.
Figura 11. Feridas do mesmo animal.
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Para poder levar substrato suficiente
conforme requisito da OIE, as
embarcações teriam que reduzir a
quantidade de animais que
transportam.
Isso provavelmente tornaria os cargueiros
de gado comercialmente enviáveis e os
donos de embarcações / exportadores
recusariam transportar as quantidades
requeridas já que teriam perda de lucro.
Até hoje não se conhece nenhum tipo de
piso seguro que combine fácil manejo em
alto mar com o cumprimento dos
requisitos de segurança e manutenção das
embarcações, e que além disso, seja
economicamente viável.

Figura12. Material de piso antiderrapante, mas altamente
abrasivo utilizado em algumas embarcações.

Não importa qual material de piso tenha
sido utilizado, na maioria das viagens o
substrato se torna rapidamente uma capa
grossa de fezes e urina que - mesmo menos
abrasiva e mais confortável - concentra
umidade e propaga patógenos.
Os diversos tipos de piso têm problemas
de bem-estar e conforto. Alguns são
escorregadios demais, outros abrasivos
demais; todos são muito caros para
cobrir com suficiente material de cama e
fazer com que o transporte massivo de
gado seja comercialmente viável.
Em alguns embarques são colocados
material de cama para proteger o gado
para que não escorregue e nem sofra
abrasões, e para absorver o amoníaco das
águas residuais.

Figura13. Uma área com piso extremadamente incômodo e
inapropriado é utilizada como curral-hospital para um animal
doente.

Entretanto, as quantidades utilizadas são
inadequadas para cumprir bem qualquer
um desses requisitos.
O material de cama deve ser drasticamente
incrementado para melhorar o conforto e
absorver a umidade e o amoníaco das
águas residuais do gado.
Os níveis de amoníaco não deveriam exceder
25 ppm para o gado ou para a tripulação que
trabalha nos porões ou deques.

Figura14. Ovelhas colocadas sobre uma capa sólida de fezes e
urina a qual exala altos níveis de amoníaco em condições úmidas.

A quantidade de substrato de cama
transportada atualmente é quase
insignificante em relação ao amoníaco que
absorve, dadas as quantidades produzidas na
embarcação já carregada de animais.
C
o

R
e

iii.

Segurança para
expressar
comportamentos
naturais
Atualmente, a realidade a bordo de todos os
cargueiros de gado é o ambiente físico não
permitir descanso confortável.
Como demostrado no exemplo anterior, o
substrato não protege os animais de sofrer
lesões graves nem cumpre as recomendações
da OIE.

OIE 7.1.4.4
“O ambiente físico deve permitir o
descanso confortável, o deslocamento
seguro e confortável incluindo
mudanças normais de posição e a
oportunidade para expressar tipos de
comportamento natural dos animais. “

Figura 15. Essa imagem mostra gado sofrendo em condições inaceitáveis de alta densidade e condições sanitárias precárias.

Figura16. Mortes por asfixia são comuns. Um animal quase morre Figura 17. Animal deprimido, coberto com “jaqueta de fezes”.
quando outro lhe cai em cima devido a fadiga.
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Figura 18. Esse animal escorregou enquanto faziam a lavagem do local, sofrendo danos no nervo pélvico. Foi eutanasiado devido a suas feridas.

IV.

Qualidade do ar, temperatura, umidade e condições extremas.
Situação atual; os níveis de amoníaco
estão geralmente em limites que se
acredita estarem acima de 25 ppm. Na
única viagem em que monitorei os
níveis não pude obter a leitura já que o
monitor simplesmente mostrava “níveis
tóxicos, evacuar”. Esses registros eram
tomados como condições “normais” de
embarque em um cargueiro com
ovelhas. Monitoramento, medições e
registro acurado dos contaminantes de ar
deveriam ser implementados em todos os
cargueiros de gado. Atualmente não é esse o
caso, mas outras embarcações como as para
veículos, têm esse sistema rotineiro de
monitoramento.

•

OIE 7.1.4.6
“A qualidade do ar, a temperatura e a umidade
devem contribuir para uma boa saúde animal e
não ser um fator negativo para os animais
alojados. Onde haja condições extremas, os
animais devem poder usar seus métodos
naturais de regulação térmica. “

Os níveis de amoníaco, CO2 e calor se incrementam durante os eventos de estresse calórico
e com as deficiências de ventilação, sejam mecânicas ou naturais/passivas (ventos laterais
em deques abertos). Dispositivos de monitoramento que alertam automaticamente a ponte
poderiam ajudar a aliviar as condições críticas que se agravam, e reduzir as condições de bemestar e saúde deficientes.

C
o

R
e

Figura 19. Gado transportado da Irlanda a Turquia (desembarcado imediatamente do barco para caminhões).

•

Os métodos naturais para dissipar o calor corporal / temperatura central através da
área de superfície do corpo, são limitados ou impedidos devido à presença de uma
capa grossa de contaminação fecal sobre a pele dos animais, chamada comumente de
“jaqueta fecal”, ou por pelo ou lã desnecessariamente compridos.

•

As “jaquetas fecais” se desenvolvem como resultado das condições dos deques e
restrições para lavagem do gado; isso resulta quase sempre em contaminação fecal
cobrindo todo o animal, incluindo a contaminação da infraestrutura, como
comedouros e bebedouros.
Esses animais provenientes da Irlanda têm pelagem grossa que acumula e transporta
capas mais grossas de fezes, como uma “jaqueta fecal” inibindo a termorregulação, se
comparamos a contaminação que teria um animal da raça Bos indicus. Nenhuma é
favorável para o bem-estar do animal. A seleção da raça do animal com base em sua
pelagem (cobertura e comprimento) deve ser considerada antes de se planejar seu
transporte por mar.

16

•

O comprimento da lã ou pelo é manejável. Para permitir que um animal se
termorregule naturalmente, não se deve transportar gado peludo em clima quente ou
para destinos quentes. Deve-se tosar toda a lã / pelo de ovelhas e cabras antes de
transportá-las por mar, seja para ou em climas quentes.

•

A lã e pelo de um animal o coloca sob um grande estresse térmico para aclimatarse não só a diversas regiões geográficas, mas também ao calor que se cria dentro
de deques fechados, já que cada animal gera seu próprio calor e contribui com a
temperatura ambiente do deque.
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V.

Controle de doenças – Riscos para a saúde humana
SITUAÇÃO ATUAL:
A grande maioria das viagens com
animais vivos não levam médicos
veterinários; mas levam medicamentos
veterinários terapêuticos, os quais serão
utilizados no caso de se identificar sua
necessidade.
“Coquetéis” de medicamentos em
quantidades, tipos e misturas inapropriadas
são administrados regularmente aos animais
destinados ao consumo humano. Isso é feito
por um membro da tripulação com pouco
treinamento devido à falta de participação de
um médico veterinário. Isso tem como
consequência problemas tanto para a saúde
do animal como para a saúde pública e saúde
alimentar.

OIE 7.2.5.3 b)
“Medicamentos com fins terapêuticos só
devem ser administrados por um médico
veterinário ou uma pessoa a quem um
veterinário tenha passado as instruções
necessárias. “

Animais tratados ou expostos a resíduos medicamentosos que contenham contaminação fecal devem ser
considerados um risco.
Os registros dos tratamentos devem ser mantidos para propósito de rastreamento de doenças e
manejo. Entretanto, os registros de tratamentos para animais individuais são difíceis quando
não logisticamente impossíveis de se manter, já que os números de identificação individual
como os que aparecem nas etiquetas de orelha, são usualmente impossíveis de se ler devido à
contaminação fecal, como discutido previamente.
Se esses animais (a remessa inteira se não se pode obter identificação e isolamento individual) vão ser
abatidos para consumo humano e tomaram medicamento durante a viagem, há um risco real de
consequências negativas para a saúde pública como consequência do consumo de carne
contaminada.

Vi.

Observação regular

OIE 7.2.5.8

SITUACÃO ATUAL:

“Habilidade para observar os animais
durante a viagem - os animais deveriam ser
posicionados de forma a permitir sua
observação regular e nítida por um tratador
ou outra pessoa responsável durante a
viagem, garantindo assim sua segurança e
bem-estar. “

Muitos animais na exportação em pé são
encontrados em estado avançado de
doenças ou lesões devido à dificuldade de
se observá-los, especialmente animais
fracos, que se sabe se “escondem” nos
cantos posteriores dos recintos, longe dos
comedouros e das pessoas.
Muitas vezes, observadores qualificados
ficam assoberbados com o número de
animais que devem cuidar; um nível
meticuloso e aceitável de monitoramento
e controle de bem-estar é impossível de
ser realizado, levando a resultados
negativos de bem-estar animal.

C
o

R
e

Figura 20. Andar superior do deque de uma embarcação; o observador deve subir nas grades para ter este ângulo, de outra forma as
calhas não permitem a visibilidade da maioria das ovelhas.

Figura 21. Esse animal é um dos muitos que não foram detectados durante o monitoramento.
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Figura22. Os embarcações de dois andares não permitem a observação dos animais em cima e em baixo. Isso ocasiona situações em que
se compromete o bem-estar, já bem mal.

C
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e

Vii. Níveis de amoníaco
SITUAÇÂO ATUAL:
Sugerir que haja coleta de informação
eletrônica e monitoramento 24/7, já que é
muito provável que os níveis de amoníaco
estejam regularmente acima de 25 ppm como
indicado anteriormente nesse documento em
OIE 7.1.4.5.

OIE 7.9.5.2.c
“
Qualidade do ar ...Os níveis de
amoníaco para gado estabulado não
devem exceder 25 ppm. “

Viii. Espaço e cama para permitir descanso
SITUAÇÃO ATUAL:
O bem-estar animal está comprometido por
excesso de acumulação fecal (dejetos do gado)
e água nos currais, resultando nos animais não
terem lugares secos e cômodos para
descansar.
Essa situação também resulta em animais
com fadiga, baixa recuperação de doenças
devido à falta de descanso e incremento da
susceptibilidade a adoecer devido a fadiga
crônica e entrada de patógenos nas lesões
abertas ou via absorção pelas membranas
mucosas.

OIE 7.9.5.2.f
“Em todo sistema de produção, o gado
necessita um lugar seco e cômodo para
descansar.
Todo gado em grupo deve ter espaço suficiente
para deitar e descansar ao mesmo tempo.
Critérios mensuráveis baseados em
resultados: taxas de morbidade (por ex.
claudicação, lesões ulcerativas por traumas),
comportamento, alterações de peso e condição corporal,
e aspecto físico.”

Essa jaqueta fecal reduz a termorregulação
dos animais e contribui muito para a
contaminação da água e dos comedouros /
provisões, disseminando potencialmente
doenças e inibindo a hidratação na
alimentação.

Figure23.

Não

Figure24.
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Figura 25. “Jaqueta fecal” causada pela superfície de descanso, causando dificuldade de termorregulação.

Figura 26.
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IX.

Adequação para viagem–exportação de bezerros.
Em minha experiência, animais muito
jovens (com menos de 6 meses) são
extremadamente desafiados pelas
deficiências na higiene, pelos
movimentos e infraestrutura do barco,
assim como pela imaturidade de seu
sistema imunológico. Esses fatores fazem
com que esses animais novos sejam
muito vulneráveis a ter doenças, lesões
e/ou bem-estar baixo. Minha experiência
foi de repetidamente ver animais novos
não aptos para viajar de maneira segura.

OIE 7.2.2.3.2.a)iv)
“Considerações especiais;
assegurar terem os animais todas
as certificações veterinárias
requeridas e estarem aptos para
viajar. “

Animais muito novos que possam portar resíduos do cordão umbilical ainda não cicatrizados ou
infecções comuns nessa região, têm grande risco de desenvolver septicemia terminal como resultado
de ficarem deitados em camas contaminadas com dejetos animais.
Eles têm reflexo inato de mamar; então frequentemente praticam sucção na infraestrutura, grande
parte da qual está contaminada por fezes, possivelmente contendo patógenos / resíduos de
medicamentos. Isso leva a doenças difíceis de tratar, cuidar e combater durante o transporte por
mar. Outro risco é que, de maneira inata, buscam mamar em suas mães, as quais geralmente não se
encontram na embarcação com eles; então mamam nos prepúcios, caudas ou cordões umbilicais de
seus companheiros de recinto. Isso muitas vezes resulta no desenvolvimento de lesões ou infecções
/ septicemia, especialmente em cordões umbilicais.

Figura 27.
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Animais muito jovens têm grande dificuldade para a autorregulação térmica a bordo das embarcações.
Isso ocorre tanto devido ao trânsito entre regiões geográficas com distintas temperaturas / umidade
quanto pelos deques serem limpos com mangueiras de água e os animais ficarem molhados. Nenhuma
dessas situações é ideal e não creio que sejam benéficas para a saúde ou o bem-estar animal.
Esse bezerro desenvolveu pneumonia durante uma viagem para região fria. Bezerros são
comumente afetados de forma negativa no transporte marítimo.
Independentemente de os bezerros e
ovelhas terem nascido a bordo, quando
transportados muito novos, requerem
um nível mais alto de higiene e, desta
forma, mais espaço e cuidados
veterinários para assegurar que seu
bem-estar e saúde não sejam
comprometidos durante o transporte por
mar.
Como médica veterinária, não creio ser
benéfico para animais muito novos, com
deficiência de imunidade, serem
expostos aos riscos inerentes e
geralmente inevitáveis do transporte em
alto mar.
Figura28. Esse bezerro desenvolveu pneumonia durante uma
viagem em clima frio. Os bezerros são comumente afetados de
forma negativa no transporte marítimo.

Figura 28.
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4.

CONCLUSÃO:

O comércio global de exportação de animais vivos opera em violação ao Código de Saúde para
Animais Terrestres da OIE de 2016, o que resulta em muito sofrimento, dor e estresse
desnecessários e traz consequências adversas para o bem-estar de animais em alto mar.
Todas as embarcações que transportam animais vivos deveriam pelo menos cumprir com as diretrizes da
OIE como indicado pelo Código de Saúde para Animais Terrestres de 2016 para assegurar que os impactos
de bem-estar animal associados com transporte marítimo sejam reduzidos.
A colaboração entre a OIE e a Organização Marítima de Comércio (IMO) para estabelecer padrões globais
mais sólidos para a operação de embarcações de exportação de animais vivos, seria um passo positivo em
direção à segurança, saúde e bem-estar tanto de animais quanto da tripulação. Entretanto, restam dúvidas
significativas sobre a capacidade de qualquer país para cumprir tais padrões, dada a natureza marítima
desse negócio e a fatores comerciais que promovem as operações dessa indústria.
É importante reconhecer que as embarcações de transporte de gado têm um ambiente inerentemente
estressante e pleno de riscos para os animais. Mesmo quando há médicos veterinários a bordo, sua
capacidade de identificar, alcançar e tratar animais feridos ou enfermos é limitada. Só no comércio de
animais vivos da Austrália, mais de 200,000 animais morreram na rota para seu destino, desde que
mortalidades foram registradas.
Adicionalmente, uma análise da história global do comércio de exportação de animais vivos revela que
muitos milhares de animais morreram como resultado de fatores imprevisíveis, como eventos climáticos
extremos, falhas mecânicas a bordo e disputas comerciais. Como profissional de saúde animal que
prestou serviço em cerca de 57 embarques de gado, a única conclusão a que posso chegar é que a
exportação de animais vivos deveria ser alterada de forma significativa ou ser substituída pelo comércio
de carne entre países. Essa conclusão considera não só as implicações de bem-estar animal, mas também
os riscos para a saúde humana devido aos resíduos de medicamentos e o consumo de produtos cárneos
gerados em um ambiente estressante e contaminado.
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