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A pecuária (do latim pecus, em português gado) pode ser definida
como sendo a atividade de criação de determinados rebanhos
com fins exploratórios.
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a)Pecuária extensiva:
A pecuária extensiva caracteriza-se por abranger rebanhos numerosos, criados
à solta, geralmente em solos pobres ou esgotados, normalmente sem tratos
especiais, o que requer pouca mão-de-obra. Os animais, dispersos em grandes
áreas com pastagens naturais, procuram seu próprio alimento.
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b) Pecuária intensiva:
As características básicas desse sistema se opõem às do sistema extensivo.
Geralmente, abrange pequenos rebanhos, criados em pequenas áreas,
submetidos a muitos cuidados com higiene e saúde, o que exige maior
quantidade de mão-de-obra para o seu desenvolvimento.
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Apesar de alguns dos rebanhos 
brasileiros estarem entre os maiores 

do mundo, como é o caso dos 
bovinos, dos equinos e dos suínos, a 

pecuária brasileira é pouco 
significativa para a economia do 

país, já que não são feitos grandes 
investimentos nessa área.
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• Baixa qualidade da maior parte do rebanho nacional;

• Baixa fertilidade devido à alimentação e manejo deficientes e à grande
ocorrência de doenças;

• Alta mortalidade, principalmente de animais jovens;

• Retardamento do crescimento por perdas de peso nas estiagens e alimentação
incompleta;

• Perdas de peso ou morte nas viagens entre as áreas produtoras, de engorda e
de abate;

• Baixa rentabilidade geral, impedindo a introdução de métodos zootécnicos;

• Dificuldades de mercado nacional e de exportação.
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O rebanho bovino brasileiro deriva fundamentalmente do boi
europeu e do zebu indiano, sendo que essas duas variedades se
cruzam normalmente, gerando híbridos férteis.

As raças de origem europeia concentram-se na porção
meridional do país, especialmente na Campanha Gaúcha, no Rio
Grande do Sul, por causa da semelhança climática, o que torna
sua aclimatação mais fácil.
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RANICULTURA
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CARCINICULTURA
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01. A Região Sul se destaca em termos de atividade criatória e
entre as regiões brasileiras é a que dispõe do maior rebanho de:

a) bovinos e equinos
b) equinos e asininos
c) asininos e muares
d) suínos e ovinos
e) ovinos e caprinos
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02. O Pantanal mato-grossense possui
características singulares que o
individualizam e tornam uma unidade
fisiográfica e morfoestrutural única no
território brasileiro, com uma economia
caracterizada pela:

a) criação extensiva de gado bovino.
b) criação intensiva de gado bovino.
c) extração mineral.
d) elevada densidade de produção 
agrícola.
e) policultura comercial.
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03. A maior parte do rebanho bovino brasileiro está concentrada na 
região:

a) Sudeste
b) Sul
c) Centro-Oeste
d) Nordeste
e) Norte
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01. O rebanho ovino do Brasil, em razão das condições climáticas mais 
favoráveis, concentra-se principalmente no Estado de:

a) São Paulo
b) Mato Grosso
c) Rio Grande do Sul
d) Rio de Janeiro
e) Pará
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