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INOVAÇÕES E O PERFIL DA PECUÁRIA DE CORTE 

BRASILEIRA  

 

A pecuária é uma atividade de grande importância na economia brasileira, 

pois produz matérias-primas as quais abastecem as agroindústrias com carnes 

nos frigoríficos, couro na indústria têxtil, leite para os laticínios e vários outros 

produtos.  

É uma atividade ligada à criação de gado e outros animais, e está dividida 

de acordo com o nível tecnológico empregado na produção. Pode ser 

classificada, basicamente em pecuária extensiva ou intensiva. Na primeira os 

animais vivem soltos em áreas extensas, o nível de cuidados é baixo, e 

consequentemente a produtividade não atinge grandes índices também. Já na 

pecuária intensiva, o gado é criado em cocheiras e tem uma ração balanceada, 

além de cuidados veterinários e sanitários, o que permite que a produtividade 

seja elevada. Os plantéis (animais de boa raça) são então selecionados a partir do 

interesse de produção. 

A pecuária está diretamente ligada à agricultura, pois ambas ocorrem no 

mesmo lugar e se complementam. Em determinados momentos uma depende 

da outra, por exemplo: a ração produzida a partir do milho e de forrageiras para 

bovinos, ou então adubos usados no cultivo de algumas culturas produzidas a 

partir de dejetos dos animais. 

Um dos problemas que ameaçam o setor é a questão da saúde animal, 

com foco na febre aftosa, a qual impede que ocorra a exportação de produtos 

provenientes de áreas de risco no país. 

Segundo Emanuelle Baldo Gaspar (2016), pesquisadora da Embrapa 

Pecuária Sul, as únicas vacinas obrigatórias pela legislação brasileira são a contra 

a febre aftosa e a brucelose. Em Santa Catarina não se pode vacinar contra a febre 

aftosa, porque é um estado livre da doença sem vacinação. A vacina contra a raiva 

é obrigatória somente quando há focos da doença. 

A pecuária intensiva surgiu com a ideia de complementar o processo de 

engorda dos animais. No sistema tradicional, em que o gado é criado no pasto, 

a engorda é de apenas 0,5 kg por dia. Já no confinamento, o peso médio ganho 

diariamente é de 1,5 kg, economizando tempo para o produtor. O sistema 

também é favorável para regiões desprovidas de um pasto de qualidade, pois o 

pasto é substituído por ração altamente nutritiva. Outra vantagem é a liberação 
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do pasto para outras categorias de gado, dando mais flexibilidade para a 

produção. (NOVO NEGÓCIO, s.d.) 

O PIB do agronegócio brasileiro em 2015 alcançou R$1,26 trilhão, sendo 

R$400,7 bilhões (30%) gerados pela pecuária. No Brasil, segundo a Associação 

Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), a população de gado 

bovina atinge os 209,13 milhões de cabeças, que estão distribuídos em 167 

milhões de hectares. Em 2015, a produção brasileira de carne foi de quase 40 

milhões de cabeças abatidas. A exportação chegou a 1,88 milhão de TEC 

(Toneladas Equivalente Carcaça). O mercado interno consumiu 81% da carne 

produzida no país, resultando em um consumo per capita anual de 38,6 kg de 

carne bovina. A figura 1 a seguir mostra alguns dados do perfil da pecuária 

brasileira em 2015 (ABIEC, 2016 apud IEPEC, 2016). 

Figura 1: Perfil da pecuária brasileira – 2015 

Fonte: ABIEC, 2016 apud IEPEC, 2016. 

 

O abate de animais confinados foi 13% do total de animais abatidos. Outro 

dado interessante é de que apenas 7% da carne produzida em 2015 veio de 

animais com mais de três anos de idade, o que mostra que a engorda dos animais 

foi rápida.  

  

http://iepec.com/wp-content/uploads/2016/09/Figura-2-Perfil-da-Pecu%C3%A1ria-2015.jpg
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Em questões de sustentabilidade a pecuária brasileira é uma das mais 

sustentáveis e um exemplo para outros países. Segundo Instituto de Estudos 

Pecuários – IEPEC (2016), o país tem 64% de áreas de florestas e reservas legais e 

28,7% de áreas produtivas. 

A agropecuária brasileira cresceu a uma taxa de 4% ao ano nos últimos 

cinco anos. Esse crescimento se deve principalmente pela produtividade. A 

imagem 2 a seguir mostra a relação da produtividade por área de pastagem. 
 

Figura 2: Evolução da produtividade e área de pastagem 

Fonte: ABIEC, 2016 apud IEPEC, 2016 

 

A evolução se deve às inovações na pesquisa e adoção de novas 

tecnologias. Segundo uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, a agropecuária tem média de produtividade superior à média 

mundial, que tem crescido 1,84% ao ano. As inovações no setor ocorrem a todo 

momento, sempre visando aumentar ainda mais a produtividade e diminuir os 

impactos ambientais (IEPEC, 2016). 

Produtores rurais têm apostado na tecnologia para aumentar a 

produtividade e movimentar o agronegócio. É o caso da pecuária do Amazonas 

que investe principalmente em melhoramento genético. 

Na pecuária de corte, as principais inovações tecnológicas são: o preparo 

do solo com técnicas agroecológicas, o manejo nutricional dos animais e 

sanitário, utilização de vacinas, a inseminação artificial, simulações de 

acasalamentos no software, programa de melhoramento genético e a 

imunocastração. Segundo o presidente da Federação de Agricultura do 

Amazonas (FAEA), as vantagens de fazer investimentos em animais de melhor 

http://iepec.com/wp-content/uploads/2016/09/Evolu%C3%A7%C3%A3o-da-%C3%A1rea-de-pastagens-no-Brasil-e-Produtividade.jpg
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genética são superiores do que a produção tradicional (LOURENÇO apud MOTA, 

2017). 
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