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NEVES, Gilmar Pereira. Mapeamento da movimentação de bovinos no ano de 2017 
e caracterização de comunidades no estado do Paraná utilizando o modelo de redes 
complexas. 2018. 52 fls. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção de 
Ruminantes) - Universidade Pitágoras Unopar, Arapongas. 2018. 

RESUMO 

A pecuária possui redes extremamente complexas de inter-relações entre as 
criações. Uma forma de entender essas inter-relações é através da análise de redes 
complexas. As redes de movimentação de bovinos tendem a formar um padrão, 
onde alguns nós se relacionam de maneira mais intensa do que com outros, 
formando o que chamamos de comunidades. O percentual de animais 
movimentados entre nós de uma mesma comunidade é muito mais significativo do 
que com nós de outras comunidades, o que também favorece a disseminação de 
doenças entre eles. O conhecimento desses elementos epidemiologicamente 
relacionados pode auxiliar na elaboração de estratégias de controle e vigilância, 
contribuindo na otimização dos serviços de defesa agropecuária dos estados. Neste 
trabalho buscou-se mapear a movimentação de bovinos, por município, no Estado 
do Paraná no decorrer do ano de 2017, estabelecer a rede de movimentação de 
bovinos, descrever os seus padrões e definir a melhor distribuição dos municípios 
em comunidades, a partir do modelo de redes complexas. Foi utilizado o banco de 
dados de movimentação de bovinos no estado do Paraná para criação de uma rede 
complexa, a qual serviu de base para formação de comunidades com características 
comuns relacionadas ao transporte de animais. Observou-se que, considerando 
apenas o transporte intra-estadual, no ano de 2017 houve a movimentação do 
correspondente a 61,4% do rebanho do Estado, sendo a distribuição da 
movimentação ao longo dos meses não linear, influenciada pelo mercado e também 
pelas restrições sanitárias decorrente das campanhas de vacinação. A distribuição 
dos graus de entrada e saída dos municípios também seguiu um padrão irregular, 
com uma grande amplitude entre o menor e o maior grau entre os municípios e uma 
tendência de que os municípios que mais recebem movimentações são também os 
que mais enviam. Quanto ao agrupamento,  obteve-se uma distribuição em 20 
comunidades bem definidas geograficamente e que claramente possuem 
preferências comerciais entre os municípios que compõem cada uma delas. Os 
resultados demonstram a importância da movimentação animal na disseminação de 
doenças e apontam que o direcionamento de ações de programas sanitários nas 
comunidades, de acordo com a sua caracterização sanitária e comercial, podem 
contribuir na mitigação da disseminação. 

 

Palavras chave: Particionamento, transporte, disseminação, vigilância. 
  



NEVES, Gilmar Pereira. Mapping of the movement of cattle in the year 2017 and 
characterization of communities in the state of Paraná using the model of complex 
networks, 2018. 52 fls. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção de 
Ruminantes) – Universidade Pitágoras Unopar, Arapongas. 2018. 

ABSTRACT 

The livestock has extremely complex networks of interrelationships between farms. 
One way to understand these interrelations is through the analysis of complex 
networks. Cattle movement networks tend to form a pattern, where some nodes are 
more intensely relate than others, forming what we call communities. The percentage 
of animals moved between us from the same community is much more significant 
than with us from other communities, which also favors the spread of diseases 
among them. The knowledge of these epidemiologically related elements can help in 
the elaboration of strategies of control and surveillance, contributing in the 
optimization of the agricultural defense services of the states. This work aimed 
mapping the movement of cattle by municipality in Paraná State during the year 
2017, establish the cattle movement network, describe its patterns and define the 
best distribution of municipalities in communities, using the model of complex 
networks. It was used the database of cattle movement in the state of Paraná to 
create a complex network, which served as a basis for the formation of communities 
with common characteristics related to the transport of animals. It was observed that, 
considering only the intra-state transport, in 2017, there was the movement of the 
corresponding to 61.4% of the state herd, being the distribution of the movement 
during the months is not linear, influenced by the market and also by the sanitary 
restrictions resulting from the vaccination campaigns. The distribution of the entry 
and exit degree of the municipalities also followed an irregular pattern, with a large 
amplitude between the lowest and the highest degree among the municipalities and a 
tendency that the municipalities that receive the most movements are also the ones 
that send the most. As for the grouping, a distribution was obtained in 20 
geographically well-defined communities that clearly have commercial preferences 
among the municipalities that compose them. The results demonstrate the 
importance of animal movement in the dissemination of diseases and point out that 
the directing of actions of sanitary programs in the communities, according to their 
sanitary and commercial characterization, can contribute to the mitigation of the 
dissemination.  

Keywords:  Partitioning, transport, spread, surveillance 
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1 INTRODUÇÃO 

A disseminação de doenças é influenciada por tendências mundiais 

inter-relacionadas como: o crescimento da renda, a urbanização e a globalização. 

Especificamente sobre a globalização, pode-se dizer que a integração da economia 

mundial facilitou a disseminação de patógenos entre os países, através do 

crescimento do comércio e das viagens (WU et al., 2017), e expôs as limitações das 

abordagens tradicionais baseadas na espacialidade para disseminação de doenças 

infecciosas,  tornando as diferentes capacidades dos países em responder a essas 

ameaças, um desafio a ser enfrentado (ZHOU; COLEMAN, 2016). 

Esses fatos mudaram rapidamente o mundo nas últimas décadas, 

incluindo a prestação de serviços veterinários, sua missão e os desafios enfrentados 

pelas políticas públicas e de saúde animal. Repensar o papel dos serviços públicos 

e em como tornar os programas em saúde animal mais eficientes, encontra-se no 

centro da discussão política. No Brasil, o aumento das exportações de produtos 

pecuários nos últimos 20 anos, fortaleceu a pressão para que os serviços 

veterinários atendessem às demandas dos países importadores, entre as quais, 

destaca-se o aprimoramento dos estudos epidemiológicos na fundamentação das 

políticas de saúde animal (GONÇALVES; MORAES, 2017). 

A análise de redes permite um entendimento da topologia e dos 

padrões de comércio, e a sua grande força conceitual está no fato de permitir que se 

compreenda não só o impacto econômico dos movimentos de animais, mas a 

importância deles no processo de disseminação de doenças (BIGRAS-POULIN et 

al., 2007). Ao passo que o seu  particionamento, formando agrupamentos de 

elementos epidemiologicamente relacionados e com alto nível de conectividade, 

pode auxiliar na criação de estratégias de controle e vigilância de doenças (GREEN 

et al., 2011). 

Este trabalho foi desenvolvido no Estado do Paraná, localizado na 

região sul do Brasil, que possui 199.307,939 Km2 de território, nos quais estão 

distribuídos 399 municípios que juntos possuem uma população aproximada de 

11.372.256 habitantes (IBGE, 2018). Com um Produto Interno Bruto de R$ 376.960 

bilhões, ocupa o quinto lugar entre os estados brasileiros na participação do PIB 

nacional (IBGE, 2015). É o décimo estado da federação em número de bovinos, com 

um rebanho de 9.487.999 bovinos (Figura 1), ainda assim, possui o posto de maior 
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produtor nacional de proteína animal, considerando o fato de ser o maior produtor de 

suínos e aves e segundo maior na produção de peixes (IBGE, 2016; IPARDES, 

2017). 

Figura 1 – Distribuição de bovinos nos municípios do Paraná de acordo com a 
densidade do rebanho no ano de 2017. 

 

Fonte:  Adapar (2017), adaptado ao gráfico pelo autor. 

Espera-se que no Estado do Paraná haja um padrão de 

movimentação dos animais entre os municípios e que alguns destes formem 

agrupamentos com características semelhantes de movimentação. O objetivo deste 

trabalho foi mapear a movimentação de bovinos no estado do Paraná no decorrer do 

ano de 2017, descrever os padrões e definir uma distribuição dos municípios em 

partições ou comunidades com características comuns de movimentação de animais 

prioritariamente entre si. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 CONCEITO DE REDES 

Segundo Baptista et al. (2008), o modelo de propagação de 

infecções era baseado na homogeneidade da população. Partindo deste 

pressuposto, cada indivíduo teria a mesma probabilidade de entrar em contato com 

qualquer outro e os contatos entre os indivíduos aconteceriam de forma aleatória. 

Entretanto, a propagação em redes reais não admite tal simplicidade. A pecuária 

possui redes extremamente complexas de inter-relações entre instalações ou 

propriedades, e sua analise permite um entendimento da topologia e dos padrões de 

comércio, sugerindo o caminho mais provável de transmissão de doenças e 

fornecendo dados para elaboração de estratégias para melhorar a vigilância e o 

controle das mesmas (BIGRAS-POULIN et al., 2007). 

Os métodos de análise de redes sociais têm sido utilizados há muito 

tempo nos campos da sociologia, ciências da computação e biologia. Embora sua 

aplicação no domínio da medicina veterinária seja relativamente recente, surge 

como uma opção para a identificação e caracterização de contatos entre 

propriedades e tem potencial na implementação de políticas de controle e prevenção 

que se assemelham à aplicação de estratégias de compartimentação e zoneamento 

(MARTÍNEZ-LÓPES; PEREZ; SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, 2009a; NATALE et al., 2009). 

A propagação espacial de muitas doenças infecciosas na pecuária 

depende fundamentalmente dos movimentos de animais entre instalações ou 

propriedades, de modo que o seu conhecimento pode ajudar a detectar, gerenciar e 

controlar surtos (BAJARDI et al., 2012). A modelagem epidemiológica em rede pode 

ser uma alternativa à modelagem clássica, baseada em dimensões geográficas. 

Nela, a propagação de um agente está ligada à estrutura da rede e ao papel 

topológico da exploração pecuária dentro dela (AMAKU et al., 2015; NATALE et al., 

2009). Pode-se dizer que a análise de redes surgiu como uma técnica para explicar 

muitos fenômenos reais e que o seu desenvolvimento tem sido beneficiado pela 

utilização de Sistemas de Informação Geográfica, que fornecem uma interpretação 

clara dos dados espaciais (PFEIFFER, 2004). 
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Estudos confirmam a importância da heterogeneidade da estrutura 

das relações entre explorações pecuárias, que podem ser descritas por meio de 

redes complexas, na propagação de doenças infectocontagiosas, em especial 

aquelas transmitidas pelo contato direto, tais como febre aftosa, diarreia viral bovina 

e tuberculose bovina. Assim, dados da movimentação pecuária representam uma 

valiosa fonte de informação para entender o padrão de contatos dentro do segmento 

produtivo, que são determinantes na propagação de doenças (NATALE et al., 2009). 

Na intenção de simplificar o entendimento do termo redes 

complexas, pode-se dizer que são conjuntos de nós conectados entre si por 

conjuntos de arestas (Figura 2). Apresentam um alto grau de heterogeneidade, e 

podem representar os mais variados conjuntos de objetos que possuam relações 

entre si (OSSADA et al., 2013). Quando aplicadas ao estudo de padrões de 

movimentação animal, as unidades epidemiológicas de interesse (propriedades, 

estabelecimentos, municípios, estados, países) são representadas por nós, 

enquanto a movimentação animal entre elas é representada por arestas (GRISI-

FILHO et al., 2013). 

Uma rede de movimentação de animais entre explorações pecuárias 

pode ser representada graficamente como na Figura 2. Neste tipo de rede, chamada 

de direcionada e ponderada (Figura 2a), os arcos têm direção da origem para o 

destino e o peso da relação pode ser quantificado com base no número de animais 

movidos (DUBÉ et al., 2009; 2011; GRISI-FILHO, 2012; NATALE et al., 2009). 

Nesse contexto, uma rede permite estudar relações entre explorações pecuárias, 

considerando que a circulação dos animais ao longo das arestas funciona como uma 

via de contato entre as populações animais, proporcionando uma fonte de 

informações para entender o padrão de disseminação de doenças, sua prevenção e 

controle (BAJARDI et al., 2012; DUBÉ et al., 2009; 2011; NATALE et al., 2009). 
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Figura 2 – Representação gráfica simplificada de rede complexa direcionada 
ponderada e não direcionada não ponderada. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Nota:  Na figura, os nós representam as explorações pecuárias e as arestas, a 
movimentação de animais. a) Rede direcionada ponderada, onde as espessuras das 
arestas representam a força de comunicação entre os nós (por exemplo, a quantidade 
de animais movimentados entre eles). b) Rede não direcionada não ponderada. 

OSSADA et al. (2013) demonstraram em seu experimento de 

modelagem que o aumento do número de arestas em uma rede correlaciona-se 

positivamente com a prevalência de uma determinada doença, indicando que a 

intensificação do comércio pode favorecer a sua disseminação e confirmando que, 

em caso de emergências sanitárias, a restrição do trânsito animal pode contribuir 

para a contenção do foco. A identificação das conexões comerciais, que 

representam um papel central no fluxo de animais, é essencial para o 

direcionamento de intervenções em casos de focos de doenças; pois, em virtude do 

grande número de parceiros comerciais, essas explorações, facilmente identificadas 

por meio de redes complexas, podem atuar como disseminadores de infecções 

(DUBÉ et al., 2009; 2011; GIRVAN et al., 2002; MARTÍNEZ-LÓPES; PEREZ; 

SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, 2009a). 

Redes de movimentação de bovinos observadas em vários países 

mostraram um nível importante de heterogeneidade de contato e agrupamento; 

topológico, não necessariamente geográfico ou espacial. Conscientes de que a 

compreensão dessa modelagem é uma informação crítica no controle da 

propagação de agentes infecciosos, muitos desses países criaram bases de dados 

 
Nó

Aresta

a) b) 
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para registro da movimentação de animais, dados que, quando disponibilizados a 

pesquisadores, passam a gerar parâmetros e estudos sobre a modelagem 

epidemiológica (DUBÉ et al., 2009; 2011). Grisi-Filho et al. (2013) demonstraram um 

exemplo de rede de movimentação de animais no estado do Mato Grosso do Sul, 

que pode ser verificado na  Figura 3. 

Figura 3 – Representação gráfica da rede de movimentação de bovinos no estado 
do Mato Grosso em 2007. 

 

Fonte:  Grisi-Filho et al., 2013. 

Nota: Os nós representam o centroide do município e a espessura 
das arestas são proporcionais à quantidade de bovinos 
movimentados entre os municípios. 

As definições de nós e arestas são apenas duas das características 

básicas de uma rede. Para a análise mais profunda, estudos descritivos dos 

movimentos de animais utilizam medidas de centralidade para identificar variáveis 

que desempenham um papel importante ou central no fluxo de animais na rede 

(CIPULLO et al., 2013; DUBÉ et al., 2009). 

O Degree (grau) é a medida de centralidade mais simples, que 

indica o quão conectado está um nó na rede. Pode ser classificado ainda quanto ao 

grau de entrada (ingresso de animais na exploração pecuária), grau de saída (saída 

de animais da exploração pecuária) ou grau total (soma dos anteriores; CIPULLO et 

al., 2013; 2016). A Figura 4 exemplifica uma rede fictícia, onde são representados os 
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movimentos entre quatro propriedades, enquanto a Tabela 1 representa o número 

de graus de entrada (Kin), saída (Kout), total (Ktotal) e os graus ponderados de entrada 

(Sin), saída (Sout) e total (Stotal). 

Figura 4 – Representação gráfica de uma rede fictícia de movimentação de bovinos. 

 

Fonte: o próprio autor. 

Nota: As letras identificam as explorações pecuárias e o os 
números a quantidade de animais movimentados entre elas. 

Tabela 1 – Distribuição de graus das explorações pecuárias representadas na Figura 
4. 

 

Fonte: o próprio autor. 

Nota:  Kin (grau de entrada simpes ou por vizinhos), Kout (grau de 
saída simpes ou por vizinhos), Ktotal (grau total simpes ou por 
vizinhos), Sin (grau de entrada ponderado), Sout (grau de saída 
ponderado) e Stotal (grau total ponderado). 

A B C D

Kin 1 3 2 0

Kout 1 1 2 2

Ktotal 2 4 4 2

Sin 5 25 15 0

Sout 5 10 15 15

Stotal 10 35 30 15

Graus
Explorações pecuárias
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O Betweenness (intercessão) indica a importância na ligação entre 

duas explorações pecuárias ou dois grupos de nós. Os nós com alta interação têm 

uma influência considerável no controle de fluxo de uma rede de movimentos de 

animais, pois é muito provável que uma grande quantidade de movimentações 

passe por ele. Sua remoção, por exemplo, através de quarentena durante um surto, 

pode levar à fragmentação da rede, tornando as outras instalações menos 

acessíveis (CIPULLO, 2013; CIPULLO et al., 2016). 

A Figura 5 representa uma rede fictícia de movimentação de 

animais. Nela, apenas os nós 2, 4 e 7 são diferentes de zero, pois funcionam como 

pontes ligando dois nós sem conexão direta. É possível ainda verificar que o nó de 

número 4 possuí o maior betweenness, pois funciona como ponte para a ligação 

entre 8 possíveis movimentações. 

Figura 5 – Representação gráfica de uma rede fictícia de 8 nós exemplificando o que 
são betweenness. 

 

Fonte:  Cipullo, 2013. 

O Closeness (proximidade) indica quão próximos são os nós para 

uma determinada localidade, em termos de distância da rede. Em uma rede de 

movimentação animal, um nó com closeness alto seria uma exploração que 

comercializa diretamente com o comprador final, sem a necessidade de utilização de 

intermediários (CIPULLO, 2013; CIPULLO et al., 2016). 
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O Clustering Coefficient (coeficiente de aglomeração), avalia a 

possibilidade de dois nós que compartilham um vizinho em comum também estarem 

ligados entre si em termos de movimentação (CIPULLO, 2013; CIPULLO et al., 

2016). 

O PageRank é um algoritmo de análise de conexões em redes 

utilizado no mecanismo de busca do Google. Ele atribui um valor e importância para 

cada nó na rede, considerando o seu grau de entrada e também o grau de entrada 

de seus vizinhos. Baseia-se na premissa de que nós importantes recebem ligações 

de nós importantes, como mostra a Figura 6 (CIPULLO, 2013; CIPULLO et al., 

2016). 

Figura 6 – Representação gráfica de uma rede fictícia de 4 nós exemplificando o que 
é PageRank. 

 

Fonte:  Grisi-Filho, 2012. 

Nota:  Os nós A, B e C recebem o mesmo números de arestas; 
entretanto, o nó C tem maior PageRank, pois sua ligação provém do 
nó D, que por sua vez possui maior Page Rank por receber o maior 
número de arestas. 

Cadeia de contatos de entrada (ICC) e de saída (OCC), 

respectivamente, referem-se ao número de instalações em contato direto e indireto 

com uma determinada exploração pecuária, considerando movimentos de ingresso e 

saída, e tendo em conta a coerência temporal. A cadeia de contato indica possíveis 
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rotas para o movimento de um animal dentro da rede ou mesmo para a 

disseminação potencial de uma infecção (CIPULLO, 2013; CIPULLO et al., 2016). 

2.2 CONCEITO DE COMUNIDADES 

Atualmente, a metodologia de análise de redes aplicada à 

epidemiologia veterinária vai além da simples descrição do perfil da movimentação 

de animais, passando a ser usada, por exemplo, na modelagem matemática de 

disseminação de doenças (GRISI-FILHO, 2012). A identificação de grupos de 

indivíduos ou populações de risco para a introdução e disseminação de doenças tem 

fundamental importância como limitador do impacto econômico e social das 

epidemias. Ela permite, por exemplo, a criação de agrupamentos de rebanhos com 

alto risco e o seu direcionamento seletivo para um programa de vigilância ativa, que 

busca a otimização do uso de recursos humanos, financeiros e o aumento da 

probabilidade de detecção precoce e controle de epidemias (MARTÍNEZ-LÓPES; 

PEREZ; SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, 2009b). 

O princípio de regionalização abriu novas possibilidades para o 

estabelecimento de zonas/compartimentos livres de doenças, demandando estudos 

epidemiológicos que buscam elaborar métodos eficientes para mitigação de uma 

eventual disseminação. Esses métodos podem ser desenvolvidos através da 

utilização de modelos matemáticos ou de simulação, que tem se mostrado 

poderosas ferramentas para explorar e avaliar potenciais estratégias de ação 

(LENTZ et al.,2011; GONÇALVES; MORAES, 2017). 

Entre as estratégias recomendadas pela Organização Mundial de 

Saúde Animal (OIE)  para a prevenção e o controle de doenças, por exemplo, estão 

a compartimentação e o zoneamento. Enquanto a compartimentação aplica-se a 

uma subpopulação animal definida principalmente pela administração e por práticas 

de manejo relacionadas à biossegurança, o zoneamento pode ser definido como a 

delimitação geográfica das regiões em que os rebanhos são considerados como de 

risco semelhante para determinada doença, com base na presença ou ausência de 

fatores que promovam ou previnam sua ocorrência (OIE, 2017). O Brasil é um 

exemplo de país que utiliza uma abordagem de zoneamento para delimitar áreas e 



 

aplicar estratégias diferenciadas para o controle e erradicação da febre aftosa 

(Figura 7). 

Figura 7 – Zoneamento utilizado pelo Brasil no controle e erradicação da Febre 
Aftosa. 

Fonte:  Mapa (2017).

Partições ou comunidades (Figura 

estão relacionados de forma importante, provavelmente compartilham características 

comuns e/ou que desempenham papeis semelhantes dentro de uma rede (GRISI

FILHO et al., 2013). O conceito de comunidades também pode ser aplicado no 

estudo da compartimentação, que segundo 

Vizcaíno (2009b) é reconhecida como uma importante estratégia para o 

gerenciamento do risco de disseminação de uma doença. Ela foi desenvolvida com 

base na observação de que as explorações pecuárias 

agrupadas dependendo da natureza e extensão da relação direta ou indireta entre 

si. As explorações pecuárias ligadas à determinada empresa integradora, por 

exemplo, têm maior risco de ingresso de um agente infeccioso oriundo de 

exploração da mesma integração, por compartilharem características comuns de 

biossegurança, manejo, fornecedores, quando comparadas 

integrada a outra empresa.
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Figura 8 – Divisão do estado do Mato Grosso em 11 grupos de municípios que 
representam as comunidades naquele Estado, segundo estudo desenvolvido com 
dados das movimentações de bovinos do ano de 2007. 

 

Fonte :Grisi-Filho et al., 2013. 

Nota : As cores representam as 11 comunidades definidas no 
estudo. 

Contudo, a criação de agrupamentos sem considerar a quantidade e 

a frequência da movimentação entre rebanhos pode mostrar-se pouco efetiva, uma 

vez que explorações pecuárias de uma área geográfica considerada com baixo risco 

para determinada doença podem receber frequentes remessas de animais com 

origem em áreas de maior risco (MARTÍNEZ-LÓPES; PEREZ; SÁNCHEZ-

VIZCAÍNO, 2009b). A analise de redes pode ajudar na identificação de grupos de 

explorações pecuárias que, devido a um número alto ou a uma frequência de 

contatos diretos entre si, se comportam como uma única unidade epidemiológica de 

risco (MARTÍNEZ-LÓPES; PEREZ; SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, 2009a), ou ainda, no 

reconhecimento de nós que funcionam como pontes de ligação entre duas 

comunidades, cuja remoção da rede poderia reduzir o potencial de disseminação de 

uma doença (GREEN et al., 2011). 

Em geral, uma comunidade é um grupo de nós densamente 

interligados em relação ao resto da rede. Uma rede é considerada como tendo 
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estrutura comunitária quando há mais links colocados dentro das comunidades e 

menos links colocados entre as comunidades (KIM; JEONG, 2010). Em suma, pode-

se dizer que os nós que formam uma comunidade são mais densamente conectados 

entre si do que um conjunto similar que não forma uma comunidade. Uma 

comunidade seria então definida como um grupo de locais onde um animal 

provavelmente permaneceria mais tempo durante sua vida do que o esperado pelo 

acaso (GRISI-FILHO, 2012). 

Pode-se dizer que a utilização da técnica de análise de comunidades 

para determinar grupos de uma amostra estratificada, baseada na movimentação de 

animais, resulta nas mais diversas aplicações, pois representa uma ferramenta 

visual para examinar e formular novas hipóteses, avaliar os pressupostos, apoiar a 

seleção de ferramentas analíticas, detalhar conclusões geradas, determinar áreas-

alvo para programas sanitários, definir áreas de zoneamento com controle de 

fronteiras, entre muitas outras (GRISI-FILHO, 2012;GRISI-FILHO et al., 2013). 
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3 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

3.1 HIPÓTESE 

Existe uma rede de movimentação de bovinos bem caracterizada no 

Estado do Paraná, na qual é possível identificar grupos de municípios que 

comercializam animais prioritariamente entre si, formando comunidades. 

3.2 OBJETIVO GERAL 

Mapear a movimentação de bovinos no Paraná no decorrer do ano 

de 2017. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estabelecer a rede de movimentação de bovinos utilizando o 

modelo de redes complexas; 

• Descrever o padrão de movimentação dos bovinos, 

considerando os municípios como sendo os nós da rede de 

movimentação; 

• Distribuir os municípios em comunidades, com características 

comuns de movimentação de animais, prioritariamente entre si, 

desconsiderando as movimentações destinadas ao abate. 
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4 ARTIGO 

NEVES, Gilmar Pereira. Mapeamento da movimentação de bovinos no ano de 
2017 e caracterização de comunidades no estado do P araná utilizando o 
modelo de redes complexas.  2018. 52 fls. Dissertação (Mestrado em Saúde e 
Produção de Ruminantes) - Universidade Pitágoras Unopar, Arapongas. 2018. 

RESUMO 

A pecuária possui redes extremamente complexas de inter-relações entre as 
criações e uma forma de entendê-las é através da análise de redes complexas. As 
redes de movimentação de bovinos tendem a formar um padrão, onde alguns 
grupos se relacionam de maneira mais intensa do que com outros, formando 
comunidades, o que também favorece a disseminação de doenças. O objetivo deste 
trabalho foi mapear a movimentação de bovinos, por município, no Estado do 
Paraná no decorrer do ano de 2017, estabelecer a rede de movimentação de 
bovinos, descrever os seus padrões e definir a melhor distribuição dos municípios 
em comunidades, utilizando o modelo de redes complexas. Foi utilizado o banco de 
dados de movimentação de bovinos no estado do Paraná para criação de uma rede 
complexa, a qual serviu de base para formação de comunidades com características 
comuns relacionadas ao transporte de animais. Observou-se que, considerando 
apenas o transporte intra-estadual, no ano de 2017 houve a movimentação do 
correspondente a 61,4% do rebanho do Estado, com uma movimentação não linear 
longo dos meses. A distribuição dos graus de entrada e saída dos municípios seguiu 
um padrão irregular, com uma grande amplitude entre o menor e o maior grau total 
por vizinhos, com a tendência de que os municípios que mais receberam 
movimentações são também os que mais enviaram, sendo que 30% deles foram 
responsáveis por aproximadamente 70% de toda a movimentação. Quanto ao 
agrupamento,  obteve-se uma distribuição em 20 comunidades bem definidas 
geograficamente e que claramente possuem preferências comerciais entre os 
municípios que compõem cada uma delas. Os resultados demonstram a importância 
da movimentação animal na disseminação de doenças e apontam que o 
direcionamento de ações de programas sanitários nas comunidades, de acordo com 
a sua caracterização sanitária e comercial, podem contribuir na mitigação da 
disseminação. 

Palavras chave: Particionamento, transporte, disseminação, vigilância. 
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NEVES, Gilmar Pereira. Mapping of the movement of cattle in the year 2017 and 
characterization of communities in the state of Paraná using the model of complex 
networks, 2018. 52 fls. Dissertation (Mestrado em Saúde e Produção de 
Ruminantes) – Universidade Pitágoras Unopar. 2018. 

ABSTRACT 

The livestock has extremely complex networks of interrelationships between farms. 
One way to understand these interrelations is through the analysis of complex 
networks. Cattle movement networks tend to form a pattern, where some nodes are 
more intensely relate than others, forming the so-called communities, which also 
favors the spread of diseases among them. The objective of this work was mapping 
the movement of cattle by municipality in Paraná State during the year 2017, 
establish the cattle movement network, describe its patterns and define the best 
distribution of municipalities in communities, using the model of complex networks. It 
was used the database of cattle movement in the state of Paraná to create a 
complex network, which served as a basis for the formation of communities with 
common characteristics related to the transport of animals. It was observed that, 
considering only the intra-state transport, in the year 2017, there was a movement 
corresponding to 61.4% of the state herd, with a not linear movement over the 
months. The distribution of the entry and exit degrees of the municipalities followed 
an irregular pattern, with a large amplitude between the lowest and the highest total 
degree by neighbors, with the tendency that the municipalities that received the most 
movements were also the ones that sent the most, 30% of them were responsible for 
approximately 70% of all movement. As for the grouping, a distribution was obtained 
in 20 geographically well-defined communities that clearly have commercial 
preferences among the municipalities that compose them. The results demonstrate 
the importance of animal movement in the dissemination of diseases and point out 
that the directing of actions of sanitary programs in the communities, according to 
their sanitary and commercial characterization, can contribute to the mitigation of the 
dissemination.  

Keywords:  Partitioning, transport, spread, surveillance.  
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INTRODUÇÃO 

A disseminação de doenças é influenciada por tendências mundiais 

inter-relacionadas como: o crescimento da renda, a urbanização e a globalização. 

Especificamente sobre a globalização, pode-se dizer que a integração da economia 

mundial facilitou a disseminação de patógenos entre os países, através do 

crescimento do comércio e das viagens (WU et al., 2017), e expôs as limitações das 

abordagens tradicionais baseadas na espacialidade para disseminação de doenças 

infecciosas,  tornando as diferentes capacidades dos países em responder a essas 

ameaças, um desafio a ser enfrentado (ZHOU; COLEMAN, 2016). 

No Brasil, o aumento das exportações de produtos pecuários nos 

últimos 20 anos, fortaleceu a pressão para que os serviços veterinários atendessem 

às demandas dos países importadores, entre as quais, destaca-se o aprimoramento 

dos estudos epidemiológicos na fundamentação das políticas de saúde animal 

(GONÇALVES; MORAES, 2017). 

Segundo Baptista et al. (2008), até poucos anos atrás, o modelo de 

propagação de infecções era baseado na homogeneidade da população. Entretanto, 

a propagação em redes reais não admite tal simplicidade. A pecuária possui redes 

extremamente complexas de inter-relações entre instalações ou propriedades. A 

análise dessas redes permite um entendimento da topologia e dos padrões de 

comércio, possibilitando sugerir o caminho mais provável de transmissão de 

doenças e propor estratégias para melhorar a vigilância e controle das mesmas 

(BIGRAS-POULIN et al., 2007). 

A identificação de grupos de indivíduos ou populações de risco para 

a introdução e disseminação de doenças tem fundamental importância como 

limitador do impacto econômico e social das epidemias (MARTÍNEZ-LÓPES; 

PEREZ; SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, 2009), esta estratégia está entre as recomendadas 

pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para a prevenção e o controle de 

doenças (OIE, 2017). Contudo, a criação de agrupamentos sem considerar a 

quantidade e a frequência da movimentação entre rebanhos pode mostrar-se pouco 

efetiva (MARTÍNEZ-LÓPES; PEREZ; SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, 2009). Neste contexto, 

o particionamento de rede em comunidades, que são agrupamentos de elementos 

relacionados e com alto nível de conectividade, pode figurar como uma ferramenta 
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auxiliar na criação de estratégias de controle e vigilância de doenças (GREEN et al., 

2011).  

O Estado do Paraná com um Produto Interno Bruto de R$ 376.960 

bilhões, é o quinto entre os estados brasileiros na participação do PIB nacional 

(IBGE, 2015). É o décimo estado da federação em número de bovinos, com um 

rebanho de 9.487.999 bovinos, ainda assim, possui o posto de maior produtor 

nacional de proteína animal, considerando o fato de ser o maior produtor de suínos e 

aves e segundo maior na produção de peixes (IBGE, 2016; IPARDES, 2017). 

Neste contexto, percebe-se a importância de conhecer não apenas 

as relações existentes entre as movimentações de animais ou indivíduos, mas 

também a intensidade com que essa movimentação ocorre, desta forma o objetivo 

deste trabalho foi mapear a movimentação de bovinos no estado do Paraná no 

decorrer do ano de 2017, descrevendo os padrões e definindo uma distribuição dos 

municípios em partições ou comunidades com características comuns de 

movimentação de animais prioritariamente entre si.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Comitê de Ética 

Nenhum animal vivo esteve envolvido neste estudo, que foi baseado 

em dados de movimentação de animais utilizados de forma anônima, não permitindo 

a identificação das propriedades.  

Base de Dados 

O estudo foi realizado com base na movimentação de animais no 

estado do Paraná, localizado na região sul do Brasil, possui 199.307,939 Km2 de 

território, nos quais estão distribuídos 399 municípios com uma população 

aproximada de 11.372.256 habitantes (IBGE, 2018). As movimentações de animais 

foram obtidas a partir da base de dados de GTAs da Agência de Defesa 

Agropecuária do Paraná, no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 

2017, constando as seguintes informações: número e série da GTA, data e hora de 

emissão, código da espécie, finalidade do transporte, total de machos, total de 

fêmeas e total geral de animais, código do município de origem, nome do município 

de origem, código do município de destino e nome do município de destino. 

A distribuição geográfica dos nós no mapa foi estabelecida 

utilizando-se os dados de latitude e longitude do centroide dos municípios, que 

foram adicionados ao banco através de correspondência dos códigos dos municípios 

no padrão IBGE, gerando assim 399 nós. Como a base de dados referiu-se 

exclusivamente aos dados gerados pelo órgão estadual de defesa agropecuária 

(Adapar), não foram considerados os bovinos que ingressaram ou saíram do Paraná 

para outros estados. 

Levando-se em conta a influência que os estabelecimentos de abate 

teriam sobre a formação de comunidades, além de seu papel centralizador da 

movimentação final dos animais, e, por consequência, com menor importância na 

disseminação de doenças de contato direto, para formação da rede foram retirados 

do banco de dados as GTAs que destinavam animais ao abate. Neste estudo foram 

considerados os 399 municípios do Paraná como os nós da rede, tratando-se cada 

um deles como se fosse uma unidade epidemiológica, e passando a considerar 
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todas as explorações pecuárias dentro de seu território como uma única origem ou 

destino para os animais movimentados. 

Análise dos Dados 

A análise dos dados foi realizada utilizando o software R (versão 

3.4.3), enquanto a análise de rede foi realizada usando o pacote iGraph (versão 

1.0.1). Para calcular a melhor distribuição das comunidades, foi adotado o método 

proposto por Grisi-Filho et al. (2013). 

Esse método utiliza um algoritmo de arrefecimento simulado para 

otimizar a função modularidade, que por sua vez tem a função de avaliar a qualidade 

de uma partição em descrever a estrutura modular presente em uma rede; para este 

fim utilizou-se o software R (versão 3.4.3) e o pacote epinemo (repo='leb-fmvz-

usp/epinemo',auth_token='7055b1fb20190fb0411d0f730d81faccd59 68f0e'). Os 

softwares Gephi (versão 0.9.2) e Qgis (versão 2.12.16) foram utilizados para a 

criação dos mapas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 2017, foram emitidas 389.477 GTAs para bovinos, que 

legalizaram o transporte de 5.823.809 bovinos, gerando uma média de 

aproximadamente 15 animais transportados por lote. A distribuição do quantitativo 

de GTAs e animais segundo a finalidade da movimentação está demonstrada na 

Tabela 2. Para elaboração da rede foram consideradas 261.044 GTAs e um total de 

4.312.826 bovinos, excluindo-se as movimentações destinadas ao abate (128.433 

GTAs e 1.510.983 bovinos). 

Tabela 2 – Distribuição do quantitativo de Guias de Trânsito Animal (GTA) e animais 
movimentados com origem e destino no estado do Paraná no ano de 2017, segundo 
a finalidade da movimentação. 

 

Fonte:  Banco de dados de emissão de GTAs da Adapar. 

A distribuição da movimentação não foi linear ao longo do ano 

(Gráfico 1). A menor movimentação nos meses de janeiro e fevereiro provavelmente 

está associada à queda dos volumes de abate neste período. Entre junho e agosto, 

a diminuição na movimentação deve-se ao período de inverno, e, em maio e 

novembro, à restrição de movimentação decorrente das campanhas de vacinação 

contra febre aftosa. Em contrapartida, o mês de outubro apresentou uma 

movimentação mais intensa, possivelmente decorrente da antecipação do 

movimento de animais em razão da campanha de vacinação contra febre aftosa do 

mês de novembro, que diferente da campanha de maio abrange todo o rebanho 

bovino, independente da idade. Os meses com maior movimentação tendem a 

elevar o contato entre animais de rebanhos diferentes, e, por consequência, o 

potencial de transmissão de doenças.  

GTAs
Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Cria/Engorda 230.023 59,06    1.976.024 65,90    1.872.806 66,28    3.848.830 66,09       
Abate 128.433 32,98    822.392 27,43    688.591 24,37    1.510.983 25,94       
Cria/Reprodução 15.900 4,08      14.174 0,47      143.285 5,07      157.459 2,70         
Aglomerações 15.035 3,86      185.482 6,19      120.590 4,27      306.072 5,26         
Outros 86 0,02      256 0,01      209 0,01      465 0,01         

Total 389.477 100,00 2.998.328 100,00 2.825.481 100,00 5.823.809 100,00

Finalidade
Machos Fêmeas

Total de animais %
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Gráfico 1 – Distribuição da movimentação de bovinos no Paraná ao longo do ano de 
2017. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Observou-se que a proporção de animais transportados para o abate 

(26%) e entre propriedades (cria/engorda e cria/reprodução; 66%) no Estado do 

Paraná em 2017 foi semelhante ao percentual reportado para o Estado do Mato 

Grosso em 2007 (30,15 e 67,3%, respectivamente; Grisi-Filho et al, 2013). 

Entretanto, quando analisamos as finalidades engorda e reprodução 

separadamente, o percentual de animais transportados para reprodução reportado 

no Mato Grosso (23,56%) foi superior em relação ao observado no presente estudo 

(2,7%). Seriam necessárias analises mais detalhadas para explicar o motivo desta 

diferença, mas pode-se citar algumas hipóteses, como a diferença na característica 

dos rebanhos ou a omissão da informação para o transporte de animais destinados 

a reprodução no Paraná. 

Considerando que o rebanho bovino paranaense é composto por 

aproximadamente 9.487.999 animais, pode-se dizer que, levando em conta apenas 

o trânsito interno, um percentual referente a 61,4% do rebanho total do estado foi 

movimentado durante o ano de 2017. A Figura 9 representa a rede de 

movimentação de animais no estado do Paraná, onde os nós que representam os 

municípios são o aglomerado de todas as explorações pecuárias em seu território. 

Dutta, Ezzano e Vergu (2014) relataram que esta estrutura é muito mais conectada 

do que uma rede baseada em explorações pecuárias, sendo, portanto, mais 

vulnerável à disseminação de patógenos, atribuindo a preferência por esse tipo de 
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rede para doenças transmitidas a longas distâncias pela movime

ou através de contatos com nós vizinhos. 

Figura 9 – Representação gráfica da rede de movimentação de bovinos no Paraná 
em 2017, desconsideradas as movimentações para abate.

Fonte:  o próprio autor. 

Nota:  Os nós representam os 399 municípios do estado e as arestas a movimentação entre 
eles, cuja espessura e intensidade da coloração estão relacionados 
movimentados. 

Para a est

vizinhos apresentou um valor médio de 

com o qual cada nó se relaciona

diversos nós com número de vizinhos superior 

rede para doenças transmitidas a longas distâncias pela movime

ou através de contatos com nós vizinhos.  

Representação gráfica da rede de movimentação de bovinos no Paraná 
em 2017, desconsideradas as movimentações para abate. 

representam os 399 municípios do estado e as arestas a movimentação entre 
eles, cuja espessura e intensidade da coloração estão relacionados à quantidade de lotes 

Para a estrutura de contato considerada, o cálculo

presentou um valor médio de 69, que representa o número 

com o qual cada nó se relaciona. Entretanto, é possível identificar a existência de 

diversos nós com número de vizinhos superior à média (Gráfico 2
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rede para doenças transmitidas a longas distâncias pela movimentação de animais 

Representação gráfica da rede de movimentação de bovinos no Paraná 

 

representam os 399 municípios do estado e as arestas a movimentação entre 
quantidade de lotes 

cálculo de grau total por 

69, que representa o número médio de nós 

é possível identificar a existência de 

Gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Distribuição dos valores de grau total por vizinhos da rede de 
movimentação de bovinos no Paraná no ano de 2017, considerando os municípios 
como nós. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Nota:  Os valores de grau total por vizinhos representam a quantidade de municípios que 
cada um dos municípios se relacionou comercialmente no ano de 2017. 

Existe uma tendência linear de dispersão dos graus (Gráfico 3) de 

entrada e saída (Kin e Kout), que representam os movimentos de ingresso e saída 

de animais de cada nó. A alta correlação entre eles (0,889164) indica que os 

municípios que mais recebem animais também são os que mais os enviam para 

outros municípios, o que corrobora com os resultados encontrados por Aznar et al. 

(2011) e ganha importância à medida que consideramos a dedução feita por Natale 

et al. (2009), em que nós mais suscetíveis de contrair uma doença a partir de 

movimentos de entrada, também têm grandes possibilidades de retransmitir a outros 

a partir de movimentos de saída. 

Embora importante, essa característica também está associada à 

distribuição dos nós por municípios, como foi relatado por Dutta, Ezzano e Vergu 

(2014). Explorações pecuárias têm mais frequentemente uma atividade dominante, 

por exemplo, cria de bezerros ou terminação para engorda, em contraste, redes 

baseadas em comunidades ou aglomeração de nós, em geral possuem um grande 
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volume de movimentação de entrada e saída, onde grandes compradores também 

são grandes vendedores e pequenos compradores também têm uma atividade 

reduzida de venda. 

Gráfico 3 – Distribuição dos valores de grau de entrada e de saída por vizinhos da 
rede de movimentação de bovinos no Paraná no ano de 2017, considerando os 
municípios como nós. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Nota:  Eixo Y - Kin (grau de entrada): Número de municípios que enviaram animais para 
o município em análise. Eixo X - Kout (grau de saída): Número de municípios para o qual 
o nó em análise enviou animais. 

A heterogeneidade observada na distribuição de graus (Tabela 3), 

assim como a encontrada por Bigras-Poulin et al. (2007) na rede de movimentação 

de suínos na Dinamarca, e por Natale et al. (2009) na rede de movimentação de 

bovinos na Itália, podem resultar em grandes diferenças no potencial de 

disseminação de doenças a partir de um município, de acordo com a características 

de movimentação relacionadas a ele.  
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Tabela 3 – Distribuição dos graus de entrada (Kin), saída (Kout) e total por vizinhos 
(Ktotal) na rede de movimentação de bovinos do Estado do Paraná no ano de 2017. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Podemos ainda considerar que, no Paraná, 30% dos municípios são 

responsáveis pela movimentação de aproximadamente 70% dos lotes de bovinos 

(Gráfico 4), proporção que poderia ser maior se o estudo considerasse as 

explorações pecuárias como nós, dada a característica de pequenas propriedades 

do estado, onde poucos grandes produtores são responsáveis pela movimentação 

de quantidade significativa do rebanho. Essa indicação de que há uma quantidade 

relativamente pequena de propriedades com uma posição proeminente no controle 

dos fluxos comerciais também foi descrita por Natale et al. (2009). 

Gráfico 4 – Percentual de lotes movimentados em relação ao percentual de 
municípios de origem ou destino no Estado do Paraná no ano de 2017. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Os resultados do trabalho de Bajardi et al. (2012) demonstraram a 

eficiência da restrição do movimento em nós que apresentam maior número de 

conexões ou graus no controle da disseminação de uma doença. Como este estudo 

considera municípios inteiros como nós, o controle da movimentação é 

Grau/Distribuição Mínimo 1º quartil Mediana Média 3º quartil Máximo

Kin 1 21 31 34,67 45,5 135

Kout 1 20,5 32 34,67 45 114

Ktotal 2 43 63 69,34 91 249



42 
 

extremamente complicado, mas o conhecimento de suas características é 

importante para o direcionamento das análises, a fim de determinar quais as 

explorações pecuárias atuam como "hubs" em nível local. 

Com a análise das GTAs utilizadas para a movimentação foi 

possível estabelecer a existência de 20 comunidades bem definidas (Figura 10), que 

movimentam a maior parte de seu rebanho entre os municípios que as compõem. 

Na Figura 10b é possível identificar um padrão geográfico na movimentação, pois 

apenas seis municípios estão distribuídos em comunidades não adjacentes. 

Verificou-se (Tabelas 5 e 6; diagonal em negrito) um padrão 

comercial entre as comunidades, demonstrado pelo percentual de bovinos 

movimentados internamente na comunidade. Essa observação valida a adaptação 

da definição de comunidade feita por Grisi-Filho et al. (2013) a partir da definição 

dada por Kim; Son; Jeong (2010) como sendo um grupo de locais que um animal 

tem maior probabilidade de permanecer durante a sua vida do que o esperado ao 

acaso. Em resumo, os percentuais apresentados nas referidas tabelas poderiam ser 

interpretados como a probabilidade de um animal movimentado (comprado ou 

vendido) permanecer em sua comunidade ou ir para uma outra qualquer. 

As diagonais da tabela reforçam a coerência das comunidades 

encontradas, pois em todas elas existe uma clara preferência de movimentação 

interna dos lotes de animais, variando de 69,42 a 93,75% para ingresso e 70,39 a 

92,10% para saída. A Figura 11 demonstra essa coerência, considerando não os 

lotes, mas o número de animais movimentados.  



 

Figura 10 – Distribuição da movimentação de bovinos no Paraná em 2017 
considerando a formação de comuni

Fonte: o próprio autor. 

Nota : a) rede de movimentação onde os nós, que representam os municípios, 
coloridos de acordo com a comunidade a qual 
comunidade de origem. b) divisão geográfica das comunidad

a) 

b) 

Distribuição da movimentação de bovinos no Paraná em 2017 
considerando a formação de comunidades. 

rede de movimentação onde os nós, que representam os municípios, 
coloridos de acordo com a comunidade a qual pertencem e as arestas, 

divisão geográfica das comunidades. 
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rede de movimentação onde os nós, que representam os municípios, e estão 
 com a cor da 
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Tabela 4 – Distribuição, composição e percentuais de movimentação de bovinos entre as comunidades para o Paraná em 2017. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Comunidade
Total de 

municípios

Total de 

bovinos

% de bovinos em 

relação ao 

rebanho estadual

% de bovinos 

movimentados 

internamente na 

comunidade

Total de 

propriedades
Municípios

20 26 1.117.147         11,84% 85,53% 12.666             
Altônia, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, Iporã, Ivaté, 

Maria Helena, Nova Olímpia, Palotina, Paranapoema, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapejara, Tapira, Terra Roxa, Tuneiras do Oeste, Umuarama, 

25 5 62.768               0,66% 66,89% 1.343               Goioerê, Mariluz, Moreira Sales, Quarto Centenário, Rancho Alegre do Oeste

34 27 571.094             6,05% 74,84% 8.529               
Apucarana, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Itambé, Jandaia do Sul, Kaloré, Lidianópolis, 

Lunardelli, Mandaguari, Marialva, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Ortigueira, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São 

João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Sarandi

57 19 522.654             5,54% 76,41% 13.522             
Bituruna, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Cruz Machado, Foz do Jordão, General Carneiro, Goioxim, Guarapuava, 

Marquinho, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pinhão, Porto Vitória, Reserva do Iguaçu, Turvo, União da Vitória, Virmond

93 28 543.340             5,76% 71,68% 5.433               
Alto Paraná, Amaporã, Atalaia, Cruzeiro do Sul, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Guairaçá, Inajá, Ivatuba, Mandaguaçu, Maringá, Mirador, Nova Aliança do 

Ivaí, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranavaí, Presidente Castelo Branco, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São 

João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, Tamboara, Terra Rica, Uniflor

109 2 80.885               0,86% 62,74% 2.448               Espigão Alto do Iguaçu, Quedas do Iguaçu

127 10 149.561             1,58% 62,92% 8.041               Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares

170 36 243.446             2,58% 82,76% 10.549             
Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Antonina, Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo 

Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Morretes, Palmeira, Paranaguá, 

Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Porto Amazonas, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São João do Triunfo, São José dos Pinhais, São Mateus do 

178 26 319.476             3,38% 73,74% 4.461               
Ângulo, Arapongas, Astorga, Cafeara, Centenário do Sul, Colorado, Florestópolis, Flórida, Guaraci, Iguaraçu, Itaguajé, Jaguapitã, Jardim Olinda, Lobato, 

Lupionópolis, Miraselva, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabáudia, Santa Fé, Santa Inês, Santo 

237 4 58.021               0,61% 61,31% 888                  Guaporema, Indianópolis, Rondon, São Manoel do Paraná

249 14 490.614             5,20% 76,87% 8.521               Cândido de Abreu, Carambeí, Castro, Guaraqueçaba, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Matinhos, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania

280 7 283.101             3,00% 68,39% 6.024               Arapuã, Ariranha do Ivaí, Ivaiporã, Jardim Alegre, Manoel Ribas, Nova Tebas, Pitanga

287 30 837.953             8,88% 91,41% 12.399             
Abatiá, Andirá, Arapoti, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, 

Jaguariaíva, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santana do Itararé, 

Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Sengés, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz

291 21 395.476             4,19% 68,66% 5.919               
Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campo Mourão, Cianorte, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Iretama, Janiópolis, Japurá, Jussara, 

Luiziana, Mamborê, Mato Rico, Peabiru, Quinta do Sol, Roncador, São Tomé, Terra Boa

296 12 488.950             5,18% 74,81% 4.675               
Diamante do Norte, Itaúna do Sul, Loanda, Marilena, Nova Londrina, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa 

Isabel do Ivaí, Santa Mônica, São Pedro do Paraná

318 42 1.044.109         11,06% 88,65% 32.165             

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel 

Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, 

Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de 

São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge do 

319 31 1.067.430         11,31% 77,34% 18.029             
Altamira do Paraná, Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, 

Corbélia, Diamante do Sul, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, Juranda, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Nova Aurora, Nova 

Cantu, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná, Tupãssi, Ubiratã

320 6 255.737             2,71% 69,49% 4.645               Agudos do Sul, Laranjal, Palmital, Piên, Quitandinha, Santa Maria do Oeste

360 26 518.183             5,49% 84,98% 15.980             
Assis Chateaubriand, Céu Azul, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, 

Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São 

José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Toledo, Vera Cruz do Oeste

380 27 389.392             4,13% 74,12% 5.790               
Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Ibiporã, Jataizinho, Leópolis, Londrina, Nova América 

da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo 

da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Tamarana, Uraí
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Tabela 5 – Percentuais de ingresso de bovinos nas comunidades definidas no 
Estado do Paraná em 2017 em relação a comunidade que os enviou. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Nota: A intersecção das colunas/linhas mostra o percentual de animais movimentados de uma 
comunidade j para uma comunidade i. As diagonais (em negrito) representam o percentual de 
animais comercializados dentro da própria comunidade. 

Tabela 6 – Percentuais de saída de bovinos das comunidades definidas no Estado 
do Paraná em 2017 em relação a comunidade de destino. 

 

Fonte:  o próprio autor. 

Nota: A intersecção das linhas/colunas mostra o percentual de animais movimentados de uma 
comunidade i para uma comunidade j. As diagonais (em negrito) representam o percentual de 
animais comercializados dentro da própria comunidade.  

Comunidade 20 25 34 57 93 109 127 170 178 237 249 280 287 291 296 318 319 320 360 380

20 85,60% 14,19% 0,23% 0,25% 2,52% 1,09% 0,16% 0,18% 0,75% 5,46% 0,25% 0,44% 0,02% 5,03% 6,64% 0,26% 1,37% 0,44% 2,43% 0,60%

25 1,10% 73,65% 0,05% 0,02% 0,07% - 0,03% - 0,21% 0,23% 0,02% 0,20% - 1,68% 0,21% 0,01% 0,29% - 0,03% 0,02%

34 0,36% 0,13% 82,36% 0,48% 3,30% - 0,19% 0,32% 7,54% 1,49% 3,52% 6,16% 0,27% 3,51% 3,12% 0,03% 0,21% 0,39% 0,02% 5,51%

57 0,19% 0,17% 0,49% 83,47% 0,07% 1,04% 6,06% 2,09% 1,77% - 0,92% 3,00% 0,07% 1,14% 0,04% 1,18% 2,95% 6,35% 0,10% 0,06%

93 1,08% 0,09% 1,53% 0,02% 72,70% - 0,03% 0,09% 6,17% 6,76% 0,27% 0,33% 0,07% 2,94% 9,52% 0,01% 0,17% 0,08% 0,02% 0,23%

109 0,31% 0,04% - 0,39% 0,00% 71,56% - 0,02% - - - 0,00% - - 0,01% 0,63% 0,87% 0,11% 0,06% -

127 0,01% 0,04% 0,70% 1,57% 0,07% - 79,77% 1,88% 0,03% - 1,79% 0,26% 0,01% 0,04% - 0,06% 0,18% 0,28% 0,01% 0,01%

170 0,03% - 0,05% 0,50% 0,07% 0,05% 2,42% 84,02% 0,04% 0,05% 2,28% 0,07% 0,39% 0,03% 0,17% 0,07% 0,08% 0,83% 0,01% 0,14%

178 0,35% 0,09% 2,83% 0,05% 7,05% - - 0,04% 69,42% 1,31% 0,18% 0,33% 0,16% 0,76% 2,43% 0,06% 0,18% 0,44% 0,16% 3,69%

237 0,48% 0,04% 0,05% - 1,35% - - 0,02% 0,04% 79,34% - 0,05% - 1,38% 0,33% - - - - 0,04%

249 0,17% - 1,62% 1,17% 0,41% - 6,40% 6,70% 0,24% 0,09% 80,39% 3,23% 2,21% 0,54% 0,78% 0,08% 0,17% 0,47% 0,05% 1,39%

280 0,20% 0,39% 4,17% 1,41% 0,77% - 0,40% 0,13% 0,47% 0,56% 2,32% 78,47% 0,01% 3,77% 0,45% 0,10% 0,33% 2,16% 0,01% 0,35%

287 0,03% - 0,19% 0,05% 0,06% - 0,09% 1,57% 1,76% - 3,98% 0,00% 93,21% 0,03% 0,22% 0,03% 0,03% 0,03% - 8,86%

291 1,55% 5,45% 1,39% 0,22% 3,32% - 0,03% 0,07% 1,25% 3,26% 0,26% 2,75% 0,01% 71,56% 1,14% 0,02% 1,12% 1,80% 0,11% 0,42%

296 1,00% 0,22% 0,48% 0,00% 5,68% - - 0,02% 1,13% 0,51% 0,49% 0,05% 0,02% 0,51% 72,21% 0,01% 0,05% 0,07% 0,03% 0,08%

318 1,09% 0,69% 0,08% 2,54% 0,23% 9,55% 0,19% 0,43% 0,67% 0,09% 0,21% 0,19% 0,13% 0,33% 0,22% 93,75% 3,64% 0,25% 0,67% 0,08%

319 3,71% 4,02% 0,21% 4,11% 1,54% 15,88% 1,83% 0,41% 2,07% 0,28% 0,40% 1,22% - 4,64% 1,50% 3,27% 84,22% 4,26% 6,95% 0,05%

320 0,77% - 0,20% 3,44% 0,20% 0,33% 2,11% 1,68% 2,07% 0,28% 0,68% 3,13% 0,01% 1,66% 0,22% 0,20% 1,48% 81,89% 0,15% 0,05%

360 1,84% 0,65% 0,01% 0,08% 0,12% 0,49% 0,16% 0,00% 0,05% 0,19% 0,02% 0,03% 0,00% 0,28% 0,15% 0,19% 2,62% 0,14% 89,18% 0,06%

380 0,12% 0,13% 3,38% 0,21% 0,48% - 0,12% 0,34% 4,31% 0,09% 2,02% 0,09% 3,41% 0,17% 0,64% 0,02% 0,04% - 0,02% 78,36%

Total Ingresso 33.979  2.311     19.232  13.025  17.884  1.832     3.218     5.596     15.436  2.144     12.566  7.563     24.812  9.727     12.106  26.465  22.376  7.213     10.315  13.244  

Comunidade 20 25 34 57 93 109 127 170 178 237 249 280 287 291 296 318 319 320 360 380 Total Saída

20 90,02% 1,02% 0,14% 0,10% 1,40% 0,06% 0,02% 0,03% 0,36% 0,36% 0,10% 0,10% 0,02% 1,51% 2,49% 0,21% 0,95% 0,10% 0,78% 0,24% 32.311        

25 15,51% 70,39% 0,37% 0,08% 0,50% - 0,04% - 1,36% 0,21% 0,12% 0,62% - 6,74% 1,03% 0,12% 2,65% - 0,12% 0,12% 2.418          

34 0,61% 0,01% 77,84% 0,30% 2,90% - 0,03% 0,09% 5,72% 0,16% 2,17% 2,29% 0,33% 1,68% 1,86% 0,04% 0,24% 0,14% 0,01% 3,59% 20.349        

57 0,47% 0,03% 0,69% 80,08% 0,10% 0,14% 1,44% 0,86% 2,01% - 0,85% 1,67% 0,13% 0,82% 0,04% 2,30% 4,86% 3,37% 0,07% 0,06% 13.576        

93 2,25% 0,01% 1,80% 0,02% 79,44% - 0,01% 0,03% 5,82% 0,89% 0,21% 0,15% 0,10% 1,75% 7,04% 0,02% 0,23% 0,04% 0,01% 0,19% 16.366        

109 5,68% 0,05% - 2,76% 0,00% 70,98% - 0,05% - - - 0,00% - - 0,05% 9,10% 10,56% 0,43% 0,32% - 1.847          

127 0,15% 0,03% 4,01% 6,10% 0,36% - 76,33% 3,12% 0,12% - 6,69% 0,59% 0,06% 0,12% - 0,45% 1,22% 0,59% 0,03% 0,03% 3.363          

170 0,20% - 0,17% 1,20% 0,22% 0,02% 1,44% 86,85% 0,11% 0,02% 5,30% 0,09% 1,77% 0,06% 0,39% 0,35% 0,33% 1,11% 0,02% 0,35% 5.414          

178 0,86% 0,01% 3,96% 0,05% 9,18% - - 0,01% 78,05% 0,20% 0,16% 0,18% 0,29% 0,54% 2,14% 0,12% 0,30% 0,23% 0,12% 3,56% 13.729        

237 7,07% 0,04% 0,39% - 10,46% - - 0,04% 0,26% 73,80% - 0,17% - 5,81% 1,74% - - - - 0,22% 2.305          

249 0,47% - 2,48% 1,22% 0,58% - 1,64% 2,99% 0,30% 0,02% 80,57% 1,95% 4,37% 0,42% 0,76% 0,16% 0,30% 0,27% 0,04% 1,47% 12.538        

280 0,84% 0,11% 9,71% 2,23% 1,67% - 0,16% 0,08% 0,88% 0,15% 3,53% 71,84% 0,02% 4,44% 0,65% 0,33% 0,90% 1,89% 0,01% 0,56% 8.261          

287 0,04% - 0,14% 0,03% 0,04% - 0,01% 0,35% 1,07% - 1,98% 0,00% 91,51% 0,01% 0,11% 0,03% 0,03% 0,01% - 4,65% 25.273        

291 5,47% 1,31% 2,79% 0,30% 6,17% - 0,01% 0,04% 2,01% 0,73% 0,34% 2,17% 0,03% 72,47% 1,44% 0,06% 2,60% 1,35% 0,11% 0,58% 9.605          

296 3,22% 0,05% 0,87% 0,00% 9,65% - - 0,01% 1,66% 0,10% 0,58% 0,04% 0,05% 0,47% 83,00% 0,02% 0,11% 0,05% 0,03% 0,09% 10.533        

318 1,37% 0,06% 0,06% 1,23% 0,15% 0,65% 0,02% 0,09% 0,39% 0,01% 0,10% 0,05% 0,12% 0,12% 0,10% 92,10% 3,03% 0,07% 0,26% 0,04% 26.938        

319 5,17% 0,38% 0,16% 2,19% 1,13% 1,19% 0,24% 0,09% 1,31% 0,02% 0,20% 0,38% - 1,85% 0,74% 3,55% 77,17% 1,26% 2,94% 0,02% 24.419        

320 3,21% - 0,48% 5,53% 0,43% 0,07% 0,84% 1,16% 3,95% 0,07% 1,05% 2,93% 0,02% 1,99% 0,33% 0,67% 4,09% 72,91% 0,19% 0,09% 8.102          

360 5,89% 0,14% 0,01% 0,10% 0,21% 0,08% 0,05% 0,00% 0,08% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,25% 0,17% 0,48% 5,54% 0,09% 86,74% 0,08% 10.605        

380 0,31% 0,02% 4,96% 0,21% 0,66% - 0,03% 0,15% 5,08% 0,02% 1,94% 0,05% 6,45% 0,13% 0,59% 0,05% 0,06% - 0,02% 79,27% 13.092        



 

Figura 11 – Dinâmica de movimentação de animais internamente e entre as 
comunidades definidas no estado do Paraná em 2017.

Fonte: o próprio autor. 

Nota : a) divisão geográfica d
representam a identificação da
movimentação entre comunidades
animais movimentados pela comunidade e a intensidade da cor
animais movimentados que permanecem na mesma comunidade

a) 

b) 

Dinâmica de movimentação de animais internamente e entre as 
comunidades definidas no estado do Paraná em 2017. 

divisão geográfica das 20 comunidades encontradas, onde 
entam a identificação da comunidade, correspondendo às Tabelas 

movimentação entre comunidades; o tamanho dos nós estão relacionados 
animais movimentados pela comunidade e a intensidade da cor, com o percentual de 

que permanecem na mesma comunidade. 
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Dinâmica de movimentação de animais internamente e entre as 

 

onde os números 
abelas 5 e 6. b) 

; o tamanho dos nós estão relacionados à quantidade 
com o percentual de 
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Os dados analisados para a formação de comunidades referem-se 

ao período de um ano. Green et al. (2011), analisando a rede de movimentos de   

animais na Grã Bretanha entre 2002 e 2004, encontraram resultados sugestivos de 

que uma grande parte da estrutura intermediária de uma rede é conservada ao 

longo do tempo. Dutta, Ezzano e Vergu (2014) e Gorsich et al. (2016) também 

avaliaram os intervalos de tempo necessários para a formulação de redes com 

padrões consistentes e concluíram que períodos de análise muito curtos, como dias 

ou semanas, geram conectividades muito menores entre os nós (componentes 

fracos), o que os torna menos interessantes para estudos de comunidades de 

comércio ou doenças com períodos infecciosos longos, como a tuberculose, mas 

podem ser úteis para a contenção de doenças com período infeccioso curto, como a 

febre aftosa, onde restrições de movimentos mais rigorosas após a precoce 

detecção do agente são de extrema importância na contenção (ROBINSON; 

EVERETT; CHRISTLEY, 2007).  

Outros estudos são necessários para entender o quão estável uma 

rede de contatos pode permanecer ao longo do tempo para ser 

epidemiologicamente útil para vigilância e controle de doenças diversas. Aliado a 

isso, é necessário ter a clareza de que obter a concordância entre as várias 

partições possíveis de serem encontradas, de acordo com as definições pré 

estabelecidas, é uma maneira útil de obter-se formações alternativas, que podem 

ser adaptadas ao objetivo sem violar a definição de comunidade (Grisi-Filho et al, 

2013). Nesse entendimento, é possível adequar as partições de forma a melhor 

gerenciar um programa ou uma medida sanitária de contenção ou prevenção do 

espalhamento de doenças, como foi o caso deste trabalho quando comparado ao de 

Grisi-Filho (2013), quando optou-se por retirar os estabelecimentos de abate para a 

criação das comunidades. 

Ainda que o estudo das redes por comunidades traga inúmeras 

informações importantes, identificar quais nós devem ser trabalhados para controlar 

eficientemente a disseminação de doenças é fundamental para concentrar o esforço 

de gerenciamento em nós mais relevantes (DUTTA; EZZANO; VERGU, 2014) e 

essa estratégia funciona de forma muito mais adequada quando as explorações 

pecuárias são consideradas como nós. Entretanto, não se deve pensar em uma rede 

de movimentação de bovinos de forma simplista no controle da transmissão de 

doenças, é importante considerar o papel de outros atores envolvidos na 
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transmissão, que, se negligenciados, podem subestimar o tamanho, bem como a 

disseminação espacial de uma epidemia, como animais silvestres e profissionais 

que atuam no manejo dos animais (ROBINSON; EVERETT; CHRISTLEY, 2007). 

Não há estudos publicados sobre a movimentação de bovinos no 

estado do Paraná utilizando este método. Sabe-se que a identificação de padrões de 

movimentação de bovinos não é uma tarefa simples, porém, o seu entendimento 

pode ser uma ferramenta importante na criação de estratégias para otimizar o 

controle e mitigar a dispersão de doenças. Espera-se que outros trabalhos sejam 

desenvolvidos na intenção de contribuir com informações que auxiliem no 

entendimento das relações comerciais e de disseminação de doenças entre 

explorações pecuárias a partir do conceito de propagação em rede, como por 

exemplo, avaliando diferenças temporais nos padrões encontrados, principalmente 

no que se refere a formação de comunidades. Além disso, é importante que os 

programas de epidemiologia dos serviços de defesa agropecuária sejam 

aprimorados, de forma a gerar mais informações que fundamentem uma vigilância 

direcionada e uma ação precisa no controle de focos de doenças, tornando os 

programas públicos mais eficientes com a utilização de menos recursos. 
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CONCLUSÃO 

Foram movimentados no ano de 2017 um quantitativo 

correspondente a 61,4% do rebanho bovino do estado, o que reforça o papel da 

movimentação dos animais na disseminação de doenças.  

Foi possível estabelecer uma rede de movimentação de bovinos no 

Estado do Paraná no ano de 2017 com a identificação de 20 comunidades bem 

definidas tanto do ponto de vista geográfico quanto no que se refere à 

movimentação de animais prioritariamente entre os municípios que as compõe. Além 

disso, percebeu-se grande diferença entre o número de animais movimentados 

individualmente pelos municípios e também pelas comunidades. 

Este trabalho serve como uma proposta para o estudo mais 

detalhado da movimentação de bovinos, principalmente em nível local, avaliando-se 

melhor cada uma das partições de modo a identificar os nós com maior potencial 

para atuar como centralizadores da movimentação, logo, com maior importância na 

disseminação de doenças. Entretanto, as informações encontradas já são passíveis 

de aplicação em diversas ações em favor da defesa agropecuária, como por 

exemplo na orientação de decisões de programas sanitários, direcionamento de 

vigilâncias ativas baseadas em risco, estratificação de amostras por comunidades, 

planejamento de ações de fiscalização do trânsito e ações de controle em eventuais 

focos de doenças. 

Outros estudos, inclusive adotando diferentes intervalos de tempo 

são importantes para enriquecimento dos dados e na adoção prática dessas 

informações como parte da rotina e também no planejamento de programas 

sanitários.  
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5 COSIDERAÇÕES FINAIS 

• Estabeleceu-se a rede de movimentação de bovinos no Estado 

do Paraná no ano de 2017; 

• Identificou-se uma concentração da movimentação de animais 

em alguns municípios, que possuem maior número tanto de entrada 

quanto de saída de animais; 

• Foram identificadas 20 comunidades bem definidas do ponto de 

vista geográfico e de movimentação de animais prioritariamente 

entre os municípios que as compõe. 


