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Resumo 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os fatores que contribuíram e 
dificultaram a produção da pecuária bovina de corte no Estado do Acre e, sua participação na 
composição do PIB do agronegócio brasileiro no período de 1998 a 2007. O agronegócio 
brasileiro é composto por dois importantes segmentos: agricultura e pecuária. Porém neste 
estudo será enfatizado a pecuária de corte. Logo, esta pesquisa apresenta-se como base 
metodológica qualitativo-quantitativas, de caráter descritivo em que os resultados 
apresentados delinearam os fatores que contribuíram e também dificultaram o 
desenvolvimento da pecuária bovina de corte no Acre e a sua participação na composição do 
PIB do agronegócio brasileiro. Dentre os fatores que favoreceram o crescimento desta 
atividade destaca-se o preço das terras, as condições climáticas, produto de boa qualidade 
aceito no mercado interno e externo, a tecnologia de produção, responsabilidade sustentável, 
mão-de-obra abundante e parcerias entre órgãos públicos e particulares. Já os entraves foram: 
precariedade no escoamento da produção, resistência à adoção de novas tecnologias por parte 
dos produtores, má uso da terra, falta de políticas públicas adequadas à realidade local, 
impactos ambientais, exploração de mão-de-obra, desigualdade na distribuição de renda, 
dentre outros. Contudo, a produção de carne bovina acreana encontra-se em ascensão, porém 
apresenta singela participação no PIB nacional. É evidente o potencial do Acre na produção 
de carne bovina, porém a carência de políticas públicas que possam propor soluções e realizá-
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las em parceria com os produtores, nem sempre são formuladas e aplicadas respeitando as 
especificidades do local, quando concebidas. Então, conclui-se que, a pecuária bovina de 
corte é uma atividade econômica promissora no Acre, merecendo atenção do setor público e 
privado, com o intuito de amenizar os impactos negativos e gerar benefícios sociais, 
econômicos e ambientais para toda população. 
   
Palavras-chave: Agronegócio, Pecuária bovina de corte; PIB; Estado do Acre. 
 
Abstract 

 
This study aims to examine the factors that contributed and hampered the production 

of livestock bovine cutting in the state of Acre, and their participation in the composition of 
PIB of Brazilian agribusiness in the period 1998 to 2007. The Brazilian agribusiness is 
composed of two major segments: agriculture and livestock. But this study Will be 
emphasized the livestock cutting. So this research is a methodological basis qualitative-
quantitative, descriptive in character that the results presented outlined the factors that 
contributed and also hindered the development of livestock bovine cutting in Acre and its 
participation in the composition of PIB of Brazilian agribusiness. Among the factors that 
favored the growth of this activity there is the price of land, climatic conditions, product of 
good quality accepted domestically and externally, the technology of production, 
responsibility sustainable,labour-abundant and partnerships between bodies Public and 
private. Already obstacles were: insecurity in the flow of production, resistance to the 
adoption of new technologies by producers, misuse of land, lack of public policies appropiate 
to the local reality, environmental impacts, exploitation of labour, inequality in the 
distribuition of income, among others. However, the production of beef is on the rise, but 
presents simple participation in the PIB nacional. It is clear the potential of Acre in the 
production of beef, but the lack of public policies that can propose solutions and implement 
then in partership with producers, are not always formulated and implemented with the 
specifics of the local, when designed. So it is concluded that the bovine livestock cutting is a 
promising economic activity in Acre; deserving attention of the public and private sector in 
order to alleviate the negative impacts and generate social benefits, economic impact for the 
whole population.  

Keywords: Agribusiness, Livstock Bovine Cutting, PIB , State of Acre. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Com o advento da globalização, o agronegócio tem movimentado economias 
mundiais. No Brasil, o agronegócio representou US$ 296,4 bilhões em 2007, equivalente a 
23,5% do PIB nacional, somando US$ 1.262,30 bilhões. A participação da agricultura e 
pecuária foram US$ 210,7 bilhões e, US$ 85,7 bilhões, respectivamente, ficando assim 
dividido o PIB do agronegócio em 71,1% para a primeira atividade e, 28,9% para a outra. 
Assim, a pecuária, merecendo atenção a produção de carne bovina, responsável por 8,27% do 
PIB nacional, mais de 40% da produção de carnes no país (CNA, 2008).  

Dentro do agronegócio brasileiro, a bovinocultura de corte tem desenvolvido um papel 
relevante, conforme índices de crescimento apresentados frente aos demais segmentos. Cabe 
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evidenciar que, nesse cenário de plena expansão, estima-se, que a taxa de crescimento anual 
da produção de carne bovina atinja 4,4% até o ano de 2.015. Essa previsão torna-se viável, 
devido a dados que reforçam essas tendências, tais como: primeiro lugar nas exportações 
mundiais de carne bovina, segundo maior produtor bovino e terceiro lugar em consumo 
mundial (MAPA, 2006). 

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio da agropecuária brasileira – estimado 
pela CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da 
Universidade de São Paulo (Cepea/USP) - encerrou o ano de 2007 com crescimento 
acumulado na pecuária, especificamente de, 8,05% neste ano. Os responsáveis por esse 
resultado foram a indústria e a distribuição do subsetor agrícola. O segmento primário e de 
insumos agrícolas, assim como os relacionados à produção animal, fecharam o ano com 
crescimento, em alguns estados, como é o caso do Acre. Neste contexto, o presente estudo 
depara-se com o seguinte problema: Quais fatores têm contribuído e dificultado a 
produção da pecuária bovina de corte no Estado do Acre e qual sua participação no PIB 
do agronegócio brasileiro?  

Esta situação tem apresentado destaque, a partir de 1960, em que a atividade da 
bovinocultura de corte brasileira começou a se consolidar, tendo um crescimento 
fundamentalmente quantitativo, entretanto, sem grandes preocupações com os aspectos 
qualitativos. Esta atividade se amparou em incentivos governamentais, resultado de uma 
política expansionista (OLIVEIRA, 2006). 

A grande extensão do território brasileiro e as boas condições climáticas favoreceram 
a atividade, que se baseia na criação extensiva, conferindo-lhe, assim, vantagens 
competitivas e estratégicas com animais criados em condições semelhantes às naturais. Desta 
forma, acredita-se que o “boi a pasto” tornou-se uma vantagem competitiva para os 
exportadores brasileiros, que garante a competitividade do produto produzido no Brasil, pelo 
baixo custo de produção da carne bovina na comparação com outros países produtores.  

Desta forma, o setor pecuário, até então concentrado no Estado de São Paulo, 
deslocou-se para as regiões Centro-Oeste e Norte. Entretanto, as ocorrências de febre aftosa 
ocorridas no Mato Grosso do Sul ocasionaram restrições sanitárias, impostas pelo mercado 
interno e externo, no abate e comercialização da carne bovina. Isso favoreceu ainda mais o 
desenvolvimento da indústria frigorífica da região Norte, que possui um rebanho com mais de 
28 milhões de cabeças de gado de corte, representando 18,9% do rebanho nacional 
(ANUALPEC, 2007). Especificamente, o Estado do Acre, considerando-se o preço das terras 
e a fertilidade, despertou interesse no produtor rural e, como resultado, obteve um 
crescimento na produção de bovinos cerca de 416% entre os anos de 1990 e 2004 
(EMBRAPA, 2007).  

No entanto, em 2000, a administração pública, foi a principal força motriz da 
economia, representou 44% do produto interno bruto (PIB) do Acre, que foi de R$ 1,7 bilhão 
de reais em 2000. O setor agropecuário representou apenas 4,7% do PIB no mesmo ano, com 
um valor estimado de R$ 81,21 milhões, sendo a sexta atividade em importância econômica, 
superada também pelos setores de construção, indústria de transformação, comércio e 
atividades imobiliárias (EMBRAPA, 2007).  

Todavia, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da 
Delegacia Federal de Agricultura e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, 
a pecuária foi a atividade de maior expressão econômica do setor primário do Acre neste 
período, obtendo seu auge em 2001, representando 40% do valor bruto da produção (VBP) 
agropecuária, o que engordou o PIB do Estado (EMBRAPA, 2007). 
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Neste sentido, o rebanho bovino do Acre cresceu 12% ao ano entre 1995 e 2001, a 
maior taxa entre os estados da Amazônia Legal, muito acima da taxa anual de 2,2% do 
Brasil. O rebanho bovino do Acre, que era de 1.290.000 cabeças em novembro de 2002, 
devendo ultrapassar os quatro milhões de cabeças até o final de 2008 (EMBRAPA, 2007). 
 O presente artigo pretende contribuir com os estudos sobre a pecuária de corte no 
Estado do Acre, que por sua vez, caracterizam-se por serem poucos explorados 
academicamente, ou seja, escassas pesquisas sistematizadas sobre esta atividade que 
apresenta-se promissora neste Estado. 

Mediante a esta situação, o presente trabalho tem por objetivo analisar a  inserção da 
pecuária bovina de corte no Acre e sua participação no PIB do agronegócio brasileiro no 
período de 1998 a 2007. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O agronegócio sempre foi um tópico de grande relevância para a teoria econômica 
(FIGUEIREDO, 2003).  Schuh (1989 apud Figueiredo, 2003), afirma que a agronegócio tem 
por objetivo desempenhar vários papéis no processo de desenvolvimento econômico, tais 
como: melhor distribuição de renda, sustentabilidade do crescimento econômico, geração de 
recursos no saldo da balança comercial, geração de empregos, balanço energético e produção 
de alimentos.  

Segundo Moura et al. (1999 apud Figueiredo, 2003), o setor agrícola ao ser 
estimulado, tende a se tornar um fator benéfico para o restante da economia, ou seja, 
desencadeia efeitos positivos para os demais setores.  

O setor agrícola1

No Brasil, este setor desempenha importante papel na composição do PIB nacional. 
Entretanto, este segmento tem exigido mais atenção do Estado na desenvoltura de suas 
atividades em razão das particularidades que os cerca (SANTOS; SILVA, 2000). 

 se visto como “mola propulsora” de crescimento econômico, poderá 
ocasionar na melhor aplicação de seus recursos, principalmente se a nação não tiver atingido 
os padrões de desenvolvimento satisfatórios, assim como o Brasil (MOURA et al., 1999 apud 
FIGUEIREDO, 2003).  

Neste sentido, o setor agropecuário exibe um conjunto de características que o 
diferencia dos demais setores da economia (BUANAIN; SOUZA FILHO, 2001). Porém, a 
existência de características distintas não priva o Estado de intervir na formulação de políticas 
agrícolas para corrigir a ocorrência de falhas do mercado (SANTOS; SILVA, 2000). 

Deste modo, a ocorrência de falhas do mercado é o argumento básico para a 
intervenção do governo no processo produtivo, em sua função alocativa, ofertanto o bem em 
questão ou direcionando a iniciativa privada com estímulos ou penalidades (SANTOS; 
SILVA, 2000). 

 
No setor agrícola ocorrem importantes falhas de mercado, porque a 
existência de riscos e incertezas torna as informações disponíveis para a 
tomada de decisão imperfeitas, e os agentes econômicos podem cometer 
erros na alocação de recursos. Assim, na ausência de intervenção pública, o 
setor poderia entrar em crise, ora por excesso de produção, ora de 

                                                 
1 Cabe ressaltar que, qualquer referência ao setor agrícola ou a agricultura, estará relacionado a todo conjunto de 
atividades desenvolvidas no meio rural, das mais simples às mais complexas, quase todas dentro das próprias 
fazendas (ARAÚJO, 2005). 
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insuficiência de oferta, o que comprometeria a estabilidade de todo o sistema 
econômico (SANTOS; SILVA, 2000, p. 2). 
 

Haja vista que, os produtos provenientes deste setor são essencialmente bens de 
primeira necessidade e baixo valor unitário. Esse fato demonstra que uma variação do preço 
dos produtos agroindustriais não afeta intensamente sua quantidade demandada. Contudo, 
especificamente no Brasil, um país com renda per capita baixa e distribuição de renda 
concentrada, uma parcela considerável da população não tem condição financeira para 
adquirir o mínimo de alimento para sua sobrevivência (AZEVEDO, 2001). Então, a 
intervenção do Estado faz-se necessária, para garantir a oferta e a demanda dos produtos 
alimentícios para toda população (BAUNAIN; SOUZA FILHO, 2001). 

Ainda Buanain e Souza Filho (2001), complementam afirmando que, há vários outros 
motivos que podem justificar a necessidade de intervenção e formulação de políticas agrícolas 
para o desenvolvimento de um setor, em razão de algumas peculiaridades tais como: 
sazonalidade, decorrente da dependência de fatores climáticos, ambientais e dos ciclos 
biológicos das plantas e animais. 
 Como conseqüência desse conjunto de especificidades e da relevância da agricultura e 
pecuária para o abastecimento interno de produtos alimentares, justifica-se então, a elaboração 
de políticas agrícolas que atendam às necessidades especiais do setor e ainda, que assegurem 
adequadamente a oferta destes produtos (BAUNAIN; SOUZA FILHO, 2001).  

As principais políticas voltadas para a agricultura são: crédito rural, política de preços 
mínimos, política de comercialização e estoques, financiamento e seguro agrícola. 
  
 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

A abordagem desta pesquisa será qualitativa e quantitativa. Com base na tipologia de 
Vergara (1998), a presente pesquisa quanto aos fins da pesquisa será descritiva e, quanto aos 
meios de investigação será bibliográfica. Pesquisas descritivas, segundo Vergara (1998) 
podem ter como objetivo descrever algo, especificamente, analisar a participação da pecuária 
bovina de corte do Acre no PIB do agronegócio brasileiro no período de 1998 a 2007. 

Ainda, conforme Vergara (1998) a pesquisa será bibliográfica porque, para a 
fundamentação teórica-metodológica do trabalho, será realizada uma investigação sobre os 
preceitos teóricos e estatísticos da participação da pecuária bovina de corte acreana no PIB do 
agronegócio nacional, entre 1998 a 2007, publicados em livros, periódicos e revistas 
especializadas e, rede eletrônica.  

A pesquisa utilizará como fonte de dados: os dados secundários, ou seja, dados 
aqueles que já foram pesquisados e, estão disponíveis em livros, revistas, periódicos 
especializados, meio eletrônico dentre outros, relacionados ao tema (VERGARA, 1998).  

O tratamento de dados segundo Vergara (1998) pode ser qualitativo, quantitativo ou 
qualitativo/quantitativo. Nesta pesquisa os dados serão tratados qualitativamente e 
quantitativamente. 
 
 
4 RESULTADOS  
 
4.1 O crescimento da produção da pecuária bovina de corte no Brasil 
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Para demonstrar a forte participação deste segmento na composição do PIB do setor de 
Agronegócios vale a pena mostrar a opulência apresentada por esta atividade a partir do anos 
90, saindo momentaneamente do período inicial a ser analisado para dar a idéia do dinamismo 
ímpar adquirido por este. 

A pecuária bovina de corte apresentou um crescimento espetacular de 1998 a 2006, 
quando a produção de carne bovina aumentou cerca de 34,29%  no período correspondente 
passando de pouco mais de 35 milhões para 47 milhões de cabeças (ANUALPEC, 2007). 
Entretanto, em 2007 espera-se uma redução na produção, em função do abate excessivo, 
principalmente de matrizes para abastecer os mercados: nacional e internacional. 
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Figura 1 – Quantidade produzida/cabeças. 
Fonte: Elaborado a partir de dados da Anualpec, 2007. 
 

Atualmente o Brasil é dono do maior rebanho bovino comercial do mundo, o país tem 
mais de 83% das suas 164 milhões de cabeças em áreas livres da febre aftosa, uma doença 
altamente contagiosa e economicamente devastadora, de acordo com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (2007).  

Na figura 2 pode ser visto a divisão do rebanho brasileiro por aptidão, bem como a 
composição da pecuária nacional por rebanho. Os dados abordados no trabalho serão apenas 
referentes ao gado de corte. Porém, para efeito comparativo faz se necessário destacar que 
aproximadamente 70% do rebanho bovino brasileiro concentra-se em gado de corte comercial 
frente as demais carnes. 
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Figura 2 – Rebanho Brasileiro por Aptidão e composição da pecuária nacional por rebanho. 
Fonte: Elaborado a partir de dados do Anualpec, 2007. 

 
Na análise conjunta dos dados totais sobre rebanho bovino de corte e dos dados de 

evolução por estado, fornecidos pelo Anualpec (2007), mostra um aumento contínuo do 
rebanho nacional desde 1998. Devem-se destacar algumas mudanças na evolução da produção 
por Estados. 

A partir de 2003, alguns dos estados mais tradicionais e importantes no cenário da 
produção pecuária enfrentaram praticamente uma estagnação no número de animais (Paraná e 
Goiás, por exemplo), ao passo que outros viram o seu rebanho diminuir nesse período. Esse é 
o caso dos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. 

A redução do rebanho bovino de corte em alguns estados produtores, como o Mato 
Grosso do Sul, resulta tanto do abate excessivo, que alimentou as exportações no período, 
quanto do aumento da migração em razão do alto custo da terra e à conversão para outras 
opções de uso de maior rentabilidade. O início dessa migração remonta aos anos 1960. As 
terras mais baratas do Centro-Oeste e Norte atraíram uma grande quantidade de pecuaristas 
dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná . 

Admite-se que os Estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo 
tiveram seus efetivos reduzidos basicamente em decorrência do aumento do abate, 
acompanhando também a migração dos abatedouros em direção a fronteira agrícola e às 
necessidades de capitalização dos produtores. O fato é que está em curso uma nova mudança 
na “geografia do boi”, já que a fronteira da produção pecuária tem se deslocado para a Região 
Norte. 

Além disso, a ocupação das pastagens pela agricultura de grãos e pelo reflorestamento, 
com maior rentabilidade, nas regiões Sul e Sudeste, é a grande responsável pela migração dos 
rebanhos para a Região Norte. 

Desse modo, a Região Norte vem apresentando-se no cenário nacional, como território 
promissor em relação a pecuária bovina de corte, sobressaindo-se os estados do Pará, 
Rondônia e Acre (EMBRAPA, 2006).  

Este último estado tem exibido uma evolução considerável, no que tange a produção 
de bovino de corte. Durante o período de 1990 a 2004, o rebanho bovino do Acre cresceu 
416%, enquanto a área desmatada aumentou 147%. E no intervalo evidenciado na tabela 1, o 
crescimento foi de 62,28%, num espaço inferior a 10 anos, somando, cerca de 1,7 milhões de 
cabeças de gado em aproximadamente 17.500 propriedades com 1.450.000 hectares de 
pastagens. Mais de 50% do rebanho bovino do Acre encontra-se em cerca de 16.800 pequenas 
e médias propriedades com até 500 cabeças de gado (CNA, 2005). Em 2007, o rebanho 
bovino de corte neste estado soma o equivalente a 5,84% do total produzido. 
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Isto foi possível graças à adoção de tecnologias que contribuíram para o 
prolongamento da vida produtiva média das pastagens, passando de 3-5 anos para 10-20 anos, 
e para o aumento da capacidade média de suporte das pastagens no Estado, passando de 1,1 
cabeças/ha, em 1970, para 1,54 cabeças/ha, em 2004. Este aumento de 38% na taxa de lotação 
das pastagens permitiu evitar o desmatamento de 630.000 ha de florestas, para a implantação 
de pastagens no Acre entre 1970 e 2004 (EMBRAPA, 2007). 

No entanto, somente cerca de 40% dos pequenos, médios e grandes produtores do 
Acre adotaram tecnologias que proporcionassem mais produtividade e rentabilidade da 
pecuária, além de reduzir os impactos ambientais dessa atividade. O Governo do Estado do 
Acre, em parceria com a Embrapa Acre, Banco da Amazônia, Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Acre, FUNDEPEC, Senar-Acre, Sebrae-Acre, Superintendência 
Federal de Agricultura e diversas organizações não governamentais vem desenvolvendo um 
programa ambicioso visando converter os sistemas de produção pecuários extensivos em 
sistemas mais produtivos, rentáveis e sustentáveis (EMBRAPA, 2007).  

Este programa prioriza a recuperação de mais de 400 mil hectares de áreas de 
pastagens degradadas ou mal aproveitadas. O foco do programa são os 17 mil produtores 
familiares que desenvolvem a pecuária, como estratégia para gerar renda e melhorar a 
qualidade de vida no campo, reduzir as pressões de desmatamento e fomentar a produção de 
leite no Estado, permitindo substituir a importação anual de mais de R$ 100 milhões em leite 
longa vida, queijos e iogurte. Estes pequenos produtores são importantes fornecedores de 
bezerros para as atividades de recria e engorda desenvolvidas nas médias e grandes 
propriedades de pecuária de corte (EMBRAPA, 2007). 
 A expectativa, com o uso de tecnologias já validadas junto a pequenos, médios e 
grandes produtores, é de que a taxa de lotação das pastagens no Estado possa alcançar até 3 
cabeças por hectare. O que permitiria alimentar um rebanho superior a 4,3 milhões de cabeças 
de gado na área de 1,45 milhões de hectares de pastagens já existentes em 2006.  Com isto, o 
abate de bovinos poderia alcançar 650 mil cabeças por ano, possibilitando um abate diário de 
2.170 cabeças durante 300 dias no ano (EMBRAPA, 2007). 

Cabe ressaltar que atualmente, apenas os estados do Acre, Rio Grande do Sul, 
Rondônia e parte do estado do Pará são reconhecidos pela OIE2

 

 como zonas livres de febre 
aftosa com vacinação, enquanto o estado de Santa Catarina é reconhecido como zona livre de 
febre aftosa sem vacinação. Fato importante para o estado do Acre que tem investido em 
tecnologias no intuito de manter a competitividade nacional e internacional (CNA, 2008). 

                                                 
2 Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 
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TABELA 1: Rebanho bovino de corte brasileiro: efetivo por Estado. 
Fonte: Anualpec, 2007. 
 
 
4.2 Representação da pecuária de corte no PIB do agronegócio nacional 
 

Como já citado, a bovinocultura de corte no Brasil tem desempenhado importante 
papel na composição do PIB nacional, que pode ser visualizado conforme o seguinte gráfico: 
 

Regiões 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Norte 20.290.959 21.265.922 22.570.377 24.143.688 25.287.069 27.080.226 28.179.897 29.025.390 28.974.108 28.981.090 
RO 5.550.914 6.088.742 6.767.634 7.481.612 8.180.886 8.654.149 9.049.912 9.351.458 9.259.817 9.178.273 
AC 1.043.488 1.094.332 1.145.987 1.213.000 1.290.856 1.373.177 1.456.734 1.540.560 1.617.997 1.693.423 
AM 855.089 895.844 940.093 1.012.737 1.089.633 1.159.379 1.227.581 1.309.477 1.389.039 1.478.020 
RR 439.629 448.317 457.765 472.731 490.914 508.219 516.742 533.175 549.650 567.463 
PA 6.800.241 7.135.927 7.571.535 8.147.872 8.796.531 9.335.463 9.896.963 10.273.932 10.232.376 10.194.414 
AP 62.461 61.923 63.953 62.663 62.890 63.502 63.554 64.473 64.745 65.438 
TO 5.539.138 5.540.837 5.624.409 5.753.073 5.915.359 5.986.337 5.968.410 5.952.316 5.860.485 5.804.050 

Nordeste 21.929.289 22.210.952 22.702.385 23.205.956 23.294.966 23.080.094 22.978.119 23.274.701 23.198.401 22.868.355 
MA 3.778.735 3.901.665 4.054.673 4.182.638 4.235.672 4.223.522 4.184.034 4.267.977 4.238.768 4.182.839 
PI 1.558.107 1.580.335 1.616.822 1.653.474 1.663.636 1.648.084 1.618.145 1.634.234 1.624.253 1.609.430 
CE 2.253.831 2.296.398 2.359.148 2.934.978 2.381.703 2.332.673 2.324.208 2.347.979 2.367.277 2.330.438 
RN 923.751 939.359 964.210 983.477 979.107 964.050 955.862 967.871 980.057 977.103 
PB 1.291.995 1.313.598 1.346.648 1.380.484 1.379.768 1.358.810 1.339.846 1.359.465 1.388.660 1.377.760 
PE 1.932.475 1.937.682 1.930.773 1.990.257 1.976.473 1.944.372 1.915.699 1.932.370 1.033.261 1.953.043 
AL 914.035 934.336 968.466 990.315 990.482 974.317 955.525 957.615 946.811 918.843 
SE 889.860 914.884 942.546 969.153 968.927 960.492 961.412 977.069 979.932 962.755 
BA 8.386.501 8.392.697 8.519.099 8.661.179 8.719.299 8.673.775 8.723.388 8.803.121 8.739.384 8.556.145 

Sudeste 35.151.735 34.934.934 35.250.143 35.705.342 36.335.466 36.706.485 36.556.327 35.669.603 33.526.696 31.478.734 
MG 19.789.685 19.404.752 19.668.693 20.122.371 20.601.230 20.828.626 20.669.417 20.254.770 19.225.116 18.248.083 
ES 1.655.938 1.634.647 1.616.098 1.597.154 1.593.059 1.593.975 1.603.703 1.599.620 1.551.266 1.501.495 
RJ 1.772.085 1.766.534 1.792.852 1.820.515 1.841.185 1.865.625 1.895.920 1.884.776 1.826.706 1.746.621 
SP 11.934.027 12.129.001 12.172.500 12.165.301 12.299.992 12.418.259 12.387.286 11.930.437 10.923.607 9.982.534 
Sul 25.021.084 25.103.487 25.138.210 25.173.213 25.067.009 24.609.310 23.917.265 22.924.766 22.006.400 21.704.448 
PR 9.307.098 9.291.985 9.086.600 8.933.758 8.836.953 8.656.122 8.362.190 7.901.642 7.251.467 6.776.078 
SC 2.971.706 3.024.610 3.089.985 3.108.896 3.095.397 3.071.746 3.057.060 2.983.718 2.927.880 2.965.426 
RS 12.742.280 12.786.891 12.961.626 13.130.560 13.134.659 12.881.442 12.498.015 12.039.406 11.827.053 11.962.944 

C. Oeste 52.857.515 53.102.538 54.865.299 56.280.110 58.661.739 60.322.488 61.235.269 60.497.331 57.256.356 54.307.877 
MS 19.554.328 19.475.728 20.539.048 20.643.650 20.761.704 20.648.594 20.395.966 19.937.419 18.732.685 17.680.566 
MT 16.532.153 16.975.647 17.716.304 18.866.120 20.510.069 21.897.523 22.806.185 22.716.175 21.647.678 20.665.310 
GO 16.684.976 16.565.386 16.517.690 16.676.752 17.294.217 17.677.018 17.930.329 17.737.782 16.768.517 15.853.160 

DF 86.058 85.776 92.257 93.588 95.749 99.353 102.790 105.955 107.467 108.843 

Brasil 155.250.582 156.617.833 160.526.413 164.508.309 169.186.249 171.798.603 172.866.877 171.391.790 164.961.961 159.340.505 
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Figura 5 – Participação da pecuária e da agricultura brasileira no PIB. 
Fonte: Elaborado a partir de dados do CEPEA – Esalq /USP e CNA 

 
Observando-se os resultados do agronegócio no Brasil entre 1998-2007 na figura 5 , 

pesquisados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de 
São Paulo (CEPEA-USP, 2006) pode-se constatar que, no período compreendido entre 2002 e 
2004, o agronegócio brasileiro exibiu as melhores taxas de crescimento dentre vários 
segmentos econômicos do País. Em 2003, particularmente, foi registrado recorde de 
crescimento para o segmento, 8,81%.  

A conjunção entre aumento da produção primária – explicada por uma série de fatores, 
sobretudo pela presença de chuvas no momento e volume certos demanda, com a abertura e 
consolidação de mercados importantes, mormente para a pecuária e preços das principais 
commodities agrícolas brasileiras. Em 2005 com a forte crise levou o PIB a retorceder 4,66%. 
fazendo com que, no acumulado do ano, o Produto Interno Brasileiro (PIB) global do 
agronegócio brasileiro, que inclui desde a produção primária até a indústria de processamento, 
insumos e serviços, fechasse o ano com R$ 537,63 bilhões, a preços de 2005, resultado que 
reflete uma redução de R$ 26,26 bilhões sobre 2004.  

O ano de 2006 foi encerrado com um pequeno crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio brasileiro, atingindo R$ 540,06 bilhões, ou seja, R$ 2,43 bilhões a mais 
que 2005. Os responsáveis por esse resultado foram a indústria e a distribuição do subsetor 
agrícola, e ainda, os segmentos primário (“dentro da porteira”) e de insumos agrícolas bem 
como os relacionados à produção animal também fecharam o ano com desempenho negativo. 
Neste período, o agronegócio da agricultura, acabou acumulando um crescimento de  2,63%. 
Já o agronegócio da pecuária, manteve queda de 4,70% no ano de 2006. Portanto, o 
agronegócio da agropecuária apresentou-se desequilibrado, pois enquanto o setor pecuário 
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exibe redução, o setor agrícola manteve-se em moderado crescimento, impulsionado pelo 
setor sucroalcooleiro. 

Analisando, o PIB do agronegócio até setembro de 2007, este apresentou crescimento 
na ordem de 0,66% , mas se, comparado a agosto, registra ligeira retração, porém, no 
acumulado no ano, os resultados somam taxa de crescimento de 4,41% de janeiro a setembro. 
Neste período o agronegócio da agricultura cresceu 0,53%, registrando leve queda em relação 
à performance do mês anterior, como reflexo do desempenho da indústria vegetal e de 
insumos. Mesmo assim, o resultado no ano é crescimento de 3,29% até setembro. No entanto, 
o PIB do agronegócio da pecuária também desacelerou em relação a agosto, crescendo apenas 
0,98% em setembro, porém, manteve expansão significativa no acumulado nos nove meses do 
ano, de 7,28%. Assim, pode-se afirmar que, a pecuária, elevou a média do resultado deste 
ano, apresentando crescimento harmonioso em todos os elos da cadeia (CEPEA/USP, 2008). 
 Contudo, o agronegócio brasileiro, apesar das incertezas; das crises internacionais; da 
volatilidade dos preços das commodities; do crescimento econômico abaixo do previsto; do 
protecionismo dos países desenvolvidos; da falta de investimento em infra-estrutura física e, 
de uma forma mais extensiva, dos atrasos na tecnologia e defesa agropecuária, mostra se 
estagnado, pois o comportamento do PIB tende a oscilar aleatoriamente no nível médio, sem 
aumento e nem diminuição expressiva, portanto, uma alternativa para o País contribua de 
forma expressiva na participação do PIB é necessário o aumento na participação das 
exportações da carne bovina brasileira.  
 Neste sentido, a migração do rebanho bovino de corte para a Região Norte, em função 
das condições oferecidas, como preço das terras, clima, dentre outros fatores, têm colaborado 
para o aumento da produção e exportação da carne bovina. Não obstante, o Estado do Acre, 
encontra-se inserido neste contexto, cuja produção tem se sobressaído devido à qualidade da 
carne e forma de produção. Assim, o crescimento da produção de carne bovina tem resultado 
em exportações para outros estados e países. 
 
 
4.3 O crescimento da produção da pecuária bovina de corte no Estado do Acre 

 
Previamente à análise do crescimento da produção da pecuária bovina de corte, faz-se 

necessário caracterizar o Estado do Acre, segundo dados do Portal Brasil.net (2006) da 
seguinte forma: 

 
GEOGRAFIA – Área: 152.522 km2. Relevo: depressão na maior parte do território e 
planície estreita a norte. Ponto mais elevado: serra do Divisor ou de Conta (609 m). Rios 
principais: Juruá, Xapuri, Purus, Tarauacá. Muru. Embirá. Acre. Vegetação: floresta 
Amazônica. Clima: equatorial. Municípios mais populosos: Rio Branco (314.127), Cruzeiro 
do Sul (86.725), Feijó (39.365), Sena Madureira (33.614), Tarauacá (30.711), Senador 
Guiomard (21.000), Brasiléia (18.056), Plácido de Castro (17.014), Epitaciolândia (14.193) e 
Xapuri (13.893) - 2006. Hora local: -2h. Habitante: acreano. 
 
POPULAÇÃO – 686.652 (2006). Densidade: 4,5 hab./km2 (2006). Cresc. dem.: 3,3% ao 
ano (1991-2006). Pop. urb.: 68,4% (2004). Domicílios: 162.617 (2006); carência 
habitacional: 23.639 (2006). Acesso à água: 48% (2005); acesso à rede de esgoto: 44,3% 
(2005). IDH: 0,697 (2000). 
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ECONOMIA – Participação no PIB nacional: 0,2% (2004). Composição do PIB: 
agropec.: 5,9%; ind.: 28,1%; serv.: 66,0% - 2004. PIB per capita: R$ 5.042 (2004). 
Export. (US$ 11,4 milhões - 2005): madeiras serradas e em folha (85,6%), carnes de frango e 
peru (4,7%), produtos de madeira (1,7%) - 2002. Import. (US$ 501 mil): máquinas e motores 
(71,6%), terminais de telefonia celular (10,6%), farinha de trigo e misturas (8,3%) - 2005. 

 
O Acre é a última grande área a ser incorporada ao território brasileiro. Até então, 

pertencia à Bolívia e uma pequena parte era reivindicada pelo Perú. No final do século XIX, 
chegaram à região imigrantes nordestinos, principalmente cearenses, fugindo da seca. A 
exploração dos seringais e o povoamento da área por esses brasileiros iniciam um grave 
conflito com os bolivianos. 

O Brasil compra a região dos bolivianos e peruanos por 2 milhões de libras esterlinas e 
se compromete a construir em Rondônia a ferrovia Madeira-Mamoré, que liga a cidade de 
Guajará-Mirim a Porto Velho, hoje desativada. 

Em 1904, o Acre torna-se território federal, e, a partir de 1920, a administração 
centraliza-se em um governador, nomeado pelo presidente da República. O declínio da 
extração da borracha e a estagnação econômica aceleram o processo de exploração da madeira 
e a devastação de considerável parte da floresta amazônica. 

O território retoma o crescimento somente nos anos 40 e 50, sustentado principalmente 
pelos recursos da União. Em 1962, com pouco mais de 200 mil habitantes, o Acre torna-se 
estado. O território havia atingido a arrecadação necessária  para essa transformação, 
estabelecida pela Constituição de 1946. No período do milagre econômico, nos anos 70, o 
Acre recebe investimentos em diversos setores, que atraem novas migrações e contribuem 
para o aumento da população. 

Para atender esses imigrantes é necessário desenvolver um modelo econômico 
sustentado na biodiversidade, pois caso contrário, corre o risco do território não evoluir sem o 
correto manejo dos recursos da região. Neste sentido a degradação do solo em áreas 
desmatadas do Acre e o plantio de gramíneas para pastagens não adaptadas para a região, 
ameaçam inviabilizar, 50% da pecuária do estado, podendo ocasionar no desemprego de até 
35 mil pessoas. As áreas ameaçadas alcançam 5,5 mil km², superfície equivalente à do 
Distrito Federal. A falta de conhecimento ou o uso de técnica inadequadas por parte da 
maioria dos produtores, provoca danos sociais, econômicos e ambientais.  
            Do ponto de vista econômico, o Acre pode ser dividido em dois grandes pólos: o vale 
do Juruá, cujo centro comercial fica na cidade de Cruzeiro do Sul no noroeste do estado, e o 
vale do Acre, com sede na capital, Rio Branco, no sudeste do estado.  

O transporte no fluvial concentrado nos rios Juruá, Tarauacá, Embirá e Moa, tem 
importância vital - sobretudo entre novembro e junho, quando as chuvas deixam intransitável 
a BR-364, rodovia que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, perpassando os estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Acre. 
            A construção de rodovias favoreceu o avanço de imigrantes e do capital privado e a 
expansão da pecuária de corte, até então ocupadas pela atividade extrativista. Entretanto, sua 
má conservação torna-se um entrave para o escoamento da produção da Região Norte, 
especificamente no Acre.  

Todavia, o Acre tem vivido a melhor fase econômica de sua história, pois está entre os 
12 Estados brasileiros que ganharam participação no Produto Interno Bruto (PIB) per capita - 
soma de todas as riquezas divididas pela população - do País em 2004 em relação aos 
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números apresentados em 2003: 5,7%, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE, 2007).  

Em 2004, o Acre teve sua maior participação no PIB do País desde 1985 e ajudou a 
Região Norte a obter o maior crescimento entre as demais regiões, em torno de 172%.  

Segundo o IBGE (2007), o valor do PIB do Acre alcançou R$ 3.242 milhões em 2004, 
levando o Estado a alcançar o 7º lugar do ranking em termos de crescimento do indicador. 
Assim, a participação do Estado no PIB nacional foi de 0,2% em 2004, seu melhor resultado 
nos últimos 20 anos e ultrapassou Estados, por exemplo, Roraima e Pará. 

Em 2004, o Acre aumentou de R$ 4.338 mil para R$ 5.l43 mil a sua renda per capita e 
subiu do 22º para o 20º lugar entre os demais Estados brasileiros (EMBRAPA, 2007). 

O crescimento acumulado do PIB per capita acreano teve uma evolução da ordem de 
88% no período de 1985 a 2004, perdendo apenas para os Estados mais industrializados, 
como Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

Contudo, as conquistas do Acre devem-se a evolução do agronegócio, 
especificamente, da pecuária bovina de corte. Atualmente, apenas os estados do Acre, Rio 
Grande do Sul, Rondônia e parte do estado do Pará são reconhecidos pela OIE como zonas 
livres de febre aftosa com vacinação, enquanto o estado de Santa Catarina é reconhecido 
como zona livre de febre aftosa sem vacinação (CNA, 2008).  
 
4.4 Fatores que contribuíram para o crescimento da pecuária bovina de corte no Acre 

 
A produção pecuária já é uma realidade no Acre, visto que esta atividade ocupou áreas 

de antigos seringais e floresta virgem. 
O Estado conta com um rebanho de quase 2 milhões de cabeças de gado de corte, 

constituído por animais que produzem carne de alta qualidade, em função do pasto verde o 
ano inteiro, o que vem a ser uma vantagem comparativa, garantida pela boa aceitação de 
mercado, inclusive o internacional (EMBRAPA, 2007). Deve-se ressaltar que a carne bovina 
é o principal produto de exportação do Acre para outros estados brasileiros e outros países, 
representando cerca de 0,9% do total exportado pela Região Norte, equivalente a US$ 17 
milhões  (CNA, 2007). 

A importância econômica da atividade pecuária no Acre pôde ser observada também 
em três pontos: primeiro, a geração de emprego, que envolve tanto a mão-de-obra familiar da 
pequena produção, quanto a mão-de-obra empregada pelo produtor-empresário; segundo, a 
garantia de renda proporcionada pela boa liquidez dos produtos pecuários; e, finalmente, a 
oferta suficiente para o mercado interno, que proporciona uma economia de importação, 
evitando a compra de produtos de origem bovina a partir de outros estados (EMBRAPA, 
2007).  

Por outro lado, o produtor não pode ignorar os aspectos da sustentabilidade da 
atividade pecuária e da proteção do meio ambiente, assim o emprego de tecnologias 
acessíveis para pequenos, médios e grandes produtores é possível gerar ganhos sociais, 
ambientais e econômicos (EMBRAPA, 2007). 

A adoção de tecnologias na pecuária bovina permitiu evitar o desmatamento de mais 
de 300 mil hectares de florestas para a implantação de pastagens no Acre entre 1970 e 2002. 

No início da década de 70, um hectare de pastagem alimentava 1,14 cabeça de gado 
bovino por ano e as pastagens geralmente degradavam 3 a 5 anos depois de formadas. 
Pastagens estabelecidas com gramíneas e leguminosas recomendadas pela Embrapa Acre, por 
serem adaptadas às condições ambientais da região, atualmente estão apresentando 
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capacidade de suporte de até 3 cabeças de gado por hectare, quando manejadas em sistemas 
de pastejo rotacionado. Diversas áreas de pastagens estabelecidas com essas forrageiras e 
manejadas de forma correta têm se mantido produtivas e com a presença de leguminosas por 
mais de 20 anos. Isso tem contribuído para aumentar a produtividade, a rentabilidade e, 
principalmente, a sustentabilidade dos sistemas de produção pecuários no Acre. 

A Embrapa Acre, em parceria com o governo do Estado do Acre (Seap, Seater, Imac), 
Projeto Fogo: Amazônia Encontrando Soluções, Faeac-Senar/Acre, Fundepec, Ibama, Fetacre, 
Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Programa Alternativas a Agricultura de Derruba e 
Queima (ASB/Icraf) e Programa Proteger têm investido, há quase 5 anos, em treinamentos 
constantes de produtores, técnicos, estudantes e multiplicadores e na implantação de 
propriedades de referência no uso de tecnologias nos sistemas de produção da pecuária de 
corte e leite em todo o Estado.  

Em Xapuri e  Acrelândia, o modelo de pecuária sustentável não só garantiu aumento 
da produtividade do gado de corte e leite como também evitou o desmatamento de novas 
áreas de floresta nativa. A população urbana também se beneficiou com a redução no volume 
de queimadas anuais que impregnam as cidades com fuligem. Há 3 anos, os produtores 
comprometidos com o programa não fazem uso do fogo para reforma de pastagens. O sucesso 
da iniciativa conta com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Itália e tem atraído 
produtores e autoridades públicas de diversos estados da Amazônia.  

A modernização da pecuária tem focado ações de transferência de tecnologia 
adequadas às necessidades de pequenos, médios e grandes produtores.  Prova disso são os 
treinamentos na forma de cursos, palestras, seminários e monitoramento de propriedades 
demonstrativas que já permitiram a capacitação de mais de 1.500 pessoas entre extensionistas 
e produtores.  

O resultado positivo é possível graças a um conjunto de tecnologias que envolve desde 
a recuperação de áreas degradadas, uso de gramíneas e leguminosas forrageiras adaptadas às 
condições de clima e solo de cada propriedade, divisão das pastagens com uso de cercas 
eletrificadas por energia solar, até o melhoramento genético do rebanho com inseminação 
artificial feita pelos próprios produtores.  
 
 
4.5  Fatores que dificultaram a expansão da pecuária bovina de corte no Estado do Acre 
 

Um dos maiores desafios do agronegócio brasileiro são os gargalos de infra-estrutura 
(CHERNIJ, 2005). Nos municípios do Estado de Rondônia essa situação desafiadora não é 
diferente, devido principalmente à precariedade das estradas e a má utilização. 

Porém a falta de investimentos e incentivos, em relação às estradas para escoamento 
da produção agroindustrial, por parte dos governos tem ido além das porteiras e influenciado 
não somente as pessoas ligadas diretamente à atividade, mas a sociedade em geral, já que 
através desta atividade movimenta setores como o da indústria e comércio (COSTA, 2006). 

As condições da BR-364, rodovia importante para o transporte da safra do oeste do 
Mato Grosso para Porto Velho (RO), no corredor do Rio Madeira, a opinião de Luiz Antônio 
Fayet, consultor de logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, é 
que a situação da rodovia melhorou em algumas áreas, mas ainda há trechos intrafegáveis. O 
fato é que a produção brasileira é altamente dependente das estradas. O presidente do 
Movimento União Brasil Caminhoneiro - MUBC, Nélio Botelho, afirma total descrédito em 
relação à posição do governo frente à situação das estradas brasileiras (DIAS, 2006). 
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Ainda segundo Dias (2006) de acordo com estimativas da CONAB, mais de 64% da 
produção agrícola é escoada por meio das rodovias. Nos Estados Unidos, as estradas ocupam 
a terceira posição na lista de modais para o escoamento da safra, atrás das hidrovias e das 
ferrovias. Além de ser caro, transportar grãos pelas estradas representa perda física. De acordo 
com Ferreira, entre 8% e 10% da produção agrícola é perdida no estágio de pós-colheita, ou 
seja, entre a armazenagem nas fazendas até o consumidor final ou exportação.  

O escoamento da produção agroindustrial do estado é feito na sua maior parte por 
meio da rodovia BR-364, que liga a capital Rio Branco a Cruzeiro do Sul, perpassando os 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Acre. 

No entanto, na época das chuvas, comumente chamada pela população regional, como 
época das águas, que vai de novembro a junho, o transporte pela rodovia BR-364 é 
impráticavel, restando como alternativa o transporte no fluvial. Este por sua vez, concentra-se 
nos rios Juruá, Tarauacá, Embirá e Moa, responsáveis na época das águas, por receber e 
enviar produtos agroindustriais ou não. 

Outra questão que limita o desenvolvimento da atividade pecuária é a o baixo nível 
tecnológico e o manejo inadequado, com altas taxas de lotação, vêm causando a degradação 
das pastagens dessas propriedades. Neste sentido, tem sido desenvolvidos estudos pela 
Embrapa Acre em parceria com o Instituto de Meio Ambiente do Acre – Imac indicam que o 
problema da morte da Brachiaria brizantha cultivar Marandu poderá resultar na degradação 
de mais de 500 mil hectares de pastagens nos próximos anos no Estado, caso os produtores 
não ajam preventivamente introduzindo espécies forrageiras adaptadas nessas pastagens. 

Ignorar as tecnologias que proporcionam o uso racional dos meios de produção conduz 
à eminente queda na produtividade, como é o caso da degradação das pastagens no Acre, fruto 
de fatores como manejo inadequado, uso de espécies forrageiras não adaptadas, falta de 
adubação de manutenção, uso excessivo do fogo, entre outros. 

Também é notório que as atividades produtivas predatórias representam sério risco à 
manutenção de qualquer atividade econômica, especificamente a pecuária, ao meio ambiente 
e, principalmente, ao próprio ser humano, independente de este ser ecologista, pequeno 
produtor ou dono de fazenda.  

Quanto à geração de empregos e renda é importante destacar que há, sim, casos 
excepcionais de exploração de mão-de-obra, nos quais os trabalhadores vivem em condições 
econômicas bem restritas e precárias. Mas esse não é um problema exclusivo da pecuária. A 
falta de empregos dignos e a má distribuição de renda são problemas complexos e crônicos do 
nosso País, presentes em outros setores produtivos. A solução para tais casos passa pelo 
debate sobre melhorias nas relações trabalhistas e na distribuição de rendimentos obtidos nas 
atividades produtivas. Porém, mesmo na pecuária, já existem iniciativas no sentido de dividir 
parte dos rendimentos entre os empregados, principalmente pelos grandes produtores que 
possuem visão empresarial. 
 A pecuária bovina de corte se desenvolvida de maneira sustentável tende a alcançar 
índices de produção promissores, favorecendo positivamente o estado do Acre, no âmbito 
social, ambiental e, principalmente econômico, ampliando assim sua participação no PIB do 
agronegócio brasileiro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A atual conjuntura estabelecida na economia nacional, formada em grande parte pelo 

dinamismo ímpar adquirido pelo setor de agronegócio tem desempenhado um grande papel na 
composição do PIB brasileiro, em especial nos últimos anos. 

E tal discussão fez-se bastante pertinente ao atual contexto uma vez que ao deparar 
com índices cada vez melhores a respeito da produção agropecuária, pode-se verificar sua 
importância na composição do PIB nacional.  

E neste contexto, em que o campo e as atividades a ele relacionadas em toda sua 
amplitude figuram como fortes pilares de nossa economia, chegando a representar por volta 
de 30% de nosso produto interno bruto. Assim, ao reportar-se ao objeto de estudo 
contemplado neste artigo, ou seja, a análise dos fatores que contribuíram e dificultaram a 
produção da pecuária bovina de corte no Estado do Acre e, sua participação na composição do 
PIB do agronegócio brasileiro o período de 1998 a 2007, foi possível o levantamento de 
fatores importantes. 

De forma bastante sintética, pode-se verificar os fatores que contribuíram de 
sobremaneira para esse desenvolvimento desta atividade foram: preço das terras, condições 
climáticas, produto de boa qualidade aceito no mercado interno e externo, tecnologia de 
produção, responsabilidade sustentável, mão-de-obra abundante e parcerias entre órgãos 
públicos e particulares.  

Entretanto, a produção acreana de carne bovina, deparou-se com alguns entraves no 
período analisado, tais como: precariedade no escoamento da produção, resistência a adoção 
de novas tecnologias por parte dos produtores, má uso da terra, falta de políticas públicas 
adequadas a realidade local, impactos ambientais, exploração de mão-de-obra, desigualdade 
na distribuição de renda, dentre outros. 

Cabe evidenciar, que o PIB apresentado pelo Acre nos últimos anos está entre os mais 
promissores. Neste sentido, mesmo a pecuária bovina de corte sendo a atividade econômica 
mais importante na atualidade no Estado do Acre, sua participação, somada aos demais 
segmentos do agronegócio equivale a 5,9% do PIB estadual, cujo estado representa 0,2% do 
PIB nacional, em 2004. 
 A participação do Estado do Acre no PIB nacional apresenta-se tímida em comparação 
com outros estados tais como São Paulo, Paraná e Minas Gerais, regiões que se sobressaem 
em várias atividades econômicas, sendo o foco deste estudo, o agronegócio. 
 Pode-se salientar que essa singela participação no PIB nacional, deve-se a fatores já 
citados. Entretanto, o potencial do Acre na produção de carne bovina é evidente, porém há 
carência de elaboração e aplicação de políticas públicas que possam propor soluções e realizá-
las em parceria com os produtores, nem sempre são formuladas e aplicadas respeitando as 
especificidades do local, quando concebidas. 
 Assim, o presente artigo propõe como alternativa a busca de soluções realizadas em 
parcerias com políticas públicas, produtores e sociedade em geral, melhorando o escoamento 
da produção, geração de empregos, desenvolvimento da pecuária sustentável dentre outros, no 
intuito de desenvolver o estado em âmbito: econômico, social e ambiental. 
 Cabe ressaltar que este estudo deparou-se com a escassez de dados existentes sobre o 
Estado do Acre, e, principalmente sobre a atividade pecuária bovina de corte, por isso, nem 
todos os dados apresentados estão atualizados. Então, há uma carência considerável em 
relação a trabalhos sobre este Estado e, principalmente sobre a pecuária de corte desenvolvida 
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lá, o que remete a necessidade de desenvolvimento de trabalhos futuros que possam atualizar 
os dados apresentados e, posteriormente analisar a cadeia da carne bovina acreana. 
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