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As formas de criação de gado

• Pecuária: atividades relacionadas à criação de gado para fins 
domésticos ou comerciais;

• Distinguem-se, pelo menos, duas formas principais de criação de 
gado:

1. Pastoreio: nomadismo pastoril e Transumância;

2. Pecuária de Sistema: extensivo, semiextensivo, intensivo.



Pastoreio

• Modo de vida que se baseia na 
exploração de pastagens naturais;

• A criação dos animais é realizada em 
áreas sem uso de cercas e sem controle 
de alimentação.

1. Nomadismo Pastoril:

Modo de vida em que um grupo humano 
se desloca de um lugar para outro para 
manter sua subsistência.



2. Transumância:

Deslocamento periódico de rebanhos de 
acordo com o clima;

Nessa modalidade, apenas os pastores se 
deslocam com o rebanho. As famílias 
permanecem em suas casas, dedicando-se à 
pequena agricultura.



Pecuária

• Abrange a criação de animais de grande 
e pequena porte:

a) Bois (bovinos);

b) Cavalos (equinos);

c) Búfalos (bubalinos);

d) Mulas e Burros (muares);

e) Jegues (asininos);

f) Porcos (suínos);

g) Ovelhas (ovinos);

h) Cabras (caprinos);

i) Aves (avícolas);

j) Abelhas (apícolas).



Os sistemas de criação da 
Pecuária

• Pecuária Extensiva: rebanho é criado solto 
no campo e se alimenta principalmente de 
pastagens (naturais, cultivadas ou mistas);

• Animais destinam-se à produção de carne e 
há aproveitamento de leite



Pecuária 
semiextensiva
• Associação de pastagem 

e confinamento para 
engorda dos animais;

• Confinamento ocorre no 
período de estiagem;

• Rebanho se destina a 
abastecer o mercado de 
carne.



Pecuária Intensiva

• Seleção de raças;

• Fornecimento de forragem e
rações para melhorar a
alimentação;

• Concentração do maior número
de animais por área;

• Sistema utilizado principalmente
na criação de gado leiteiro.



A pecuária no 
Brasil

• BR – segundo maior rebanho bovino do mundo;

• Pop. Bovina: 214 milhões de cabeças;

• Pecuária bovina de corte: predomínio dos sistemas 
extensivo e semiextensivo;

• Destino da produção: mercado interno e exportação;

• Locais de produção: Nordeste, Centro-Oeste e Norte;

• Pecuária intensiva é amplamente praticada em 
regiões onde o valor da Terra é muito alto, como no 
Sudeste (produção de leite).



Problemas ambientais
• Desmatamento/queimadas;

• Ocupação de áreas muito extensas;

• Pisoteio e compactação do solo/Erosão;

• Elevado consumo de água



Rebanho Suíno

• BR possui o 2° maior 
rebanho suíno do mundo;

• Maiores produtores 
brasileiros: PR, SC, MG;

• Produção em sistema 
intensivo;

• Responsável por elevada 
contaminação do solo e de 
rios



Outras criações

• Avicultura de galináceos: mercado interno 
e externo;

• Ovinos e Caprinos: importância alimentar 
regional;

• Fornecimento carne, leite, couro e lã;


