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Guia de Trânsito Animal – GTA 

O Controle do Trânsito de Animais, seus produtos e subprodutos 

são de fundamental importância para evitar a difusão de 

enfermidades. A circulação dos animais é, muitas vezes, 

responsável pela entrada e disseminação de vários tipos de 

doenças. Por isso, todo o transporte, de bovídeos, suídeos, aves, 

caprinos, ovinos, eqüídeos, entre outros animais, seja qual for a via 

de trânsito, deve ser realizado com a Guia de Trânsito Animal – 

GTA, que é o documento oficial para transporte de animais no 

Brasil.  

A GTA é um documento oficial federal, de emissão obrigatória 

tanto para o trânsito intraestadual como interestadual de animais 

independente da finalidade. A GTA permite aos serviços de defesa 

agropecuária acompanharem a movimentação de animais, evitando 

assim a introdução de doenças que possam pôr em risco a 

população ou causar prejuízos aos produtores. A GTA é também 

um documento de rastreabilidade, que pode ser utilizado em casos 

de endemias, e ou epidemias. Para retirar o documento, os 

proprietários devem procurar o escritório do órgão de defesa 

sanitária estadual (IDAF-ES / IMA – MG / ABAB - Bahia) em seu 

município. A Guia de Trânsito Animal (GTA) contém as informações 

sobre o destino e condições sanitárias, bem como a finalidade do 

transporte animal. Cada espécie animal possui uma norma 

específica para a emissão da guia de trânsito, por isso, além da 

GTA, outros documentos sanitários podem ser exigidos de acordo 

com a espécie e finalidade a serem transportadas. A apresentação 

de documentação é obrigatória e deve acompanhar a carga, assim 
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como os exames atestados e declarações que cada situação exija.  

A fiscalização do trânsito de animais está prevista no Decreto nº 

5.741 de 30 de março de 2006, do Ministério da Agricultura – 

MAPA. 

Para emissão de GTA para equídeos, para qualquer finalidade, é 

necessário Exame Negativo de Anemia Infeciosa Equina – AIE. 

Exame negativo de Mormo, assim como declaração do médico 

veterinário, de ausência de sinais clínicos de mormo e influenza 

eqüina. 

Para emissão de GTA para bovídeos, para trânsito interestadual 

ou aglomerações (feiras, leilões, exposições, etc.) São necessários 

os seguintes documentos: 

 Machos, para todos os machos de qualquer idade; exame 

negativo contra brucelose e tuberculose, exceto bezerros 

com menos de 03 meses acompanhado da mãe com 

atestados negativos para brucelose e tuberculose.  

 Fêmeas com idade até 03 meses devem estar acompanhadas 

das mães com atestados negativos para brucelose e 

tuberculose. Entre 03 e 24 meses, atestado de vacinação 

contra brucelose, e exame negativo de tuberculose. A partir 

de 24 meses, exame negativo de brucelose e tuberculose 

 

Atenção: Quem for pego transportando ou comercializando 

animais sem a GTA está sujeito à multa e a ter a carga 

apreendida. Em casos específicos a carga deverá ser 

destruída, e os animais eutanasiados. 


