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https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 

USDA - 2020 

Brasil – 244 milhões 
USA –      94 milhões      



FAO - 2019 

Brasil – 215 milhões 
USA –      95 milhões      





https://ourworldindata.org/grapher/cattle-livestock-count-heads 

OURWORLDINDATA - 2018 

Brasil – 214 milhões 
USA –      95 milhões      



https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-
producao-da-pecuaria-municipal.html?=&t=resultados 

IBGE - 2020 

Brasil – 218 milhões 



Ainda sim esse número deve estar superestimado 



• A principal causa dessa diferença entre os dados é a combinação entre a 
realidade da produção nacional e o critério adotado para calcular o nível de 
produtividade das fazendas.  
 

• Para atender as exigências do grau de eficiência de exploração da terra, para 
fins de avaliação da produtividade do imóvel rural, o produtor acaba mantendo 
o registro de um rebanho maior do que realmente existe.  
 

• Isso ocorre porque, ao invés da produtividade, o critério se baseia em 
ocupação por unidade animal. E a classificação do peso médio do animal, ou 
seja, sua conversão entre cabeça e unidade animal, é feita pela idade. Pelo 
critério adotado, e considerando as regiões de maior concentração pecuária, o 
estoque médio de uma fazenda que termina todos os machos abaixo dos 36 
meses de idade será avaliado com índices de produtividade 25% menores do 
que fazendas que abatem animais acima dos 36 meses. 

https://summitagro.estadao.com.br/colunistas/mauricio-palma-nogueira/o-rebanho-
brasileiro-esta-superestimado/ 

Explicações 



• Para fins de cálculos do rebanho, o critério mais sensato, sem deixar de 
usar dados de fontes oficiais, é analisar a evolução do rebanho usando a 
pesquisa pecuária municipal a partir da base censitária de 2017.  
 

• A metodologia que adotaremos a partir de agora ainda levará em 
consideração 50% do total abatido no mercado fiscalizado (sistemas 
federal, estadual e municipal), obtido pela Pesquisa Pecuária Trimestral, 

também do IBGE.   Segundo esse critério, o rebanho de 2019 não seria 

de 214,7 milhões de cabeças, mas sim de 185,6 milhões. 

Explicações 

https://summitagro.estadao.com.br/colunistas/mauricio-palma-nogueira/o-rebanho-
brasileiro-esta-superestimado/ 



Conclusão 

Fontes internacionais mostram o mesmo valor para o rebanho 
nos EUA 

• 94 mi 

Para o Brasil, os valores são muito variados: 

• USDA: ~240 mi 

• FAO: ~215 mi 

• OURWORLD: ~215mi 

• IBGE: ~215 mi 

• Athenagro: ~190 mi 

De 240 para 190 a diferença é grande: ~ 20% 

Isso altera as avaliações dos indicadores de produtividade e sustentabilidade 


