EVOLUÇÃO DO REBANHO

INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS

Os dados demonstram que o rebanho bovino
do Tocantins quase duplicou deste sua criação.
Porém, nos últimos anos, está praticamente estagnado em função principalmente da situação
das pastagens com a queda na capacidade de
suporte forrageiro e também pela substituição
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por lavouras. Há necessidade da recuperação da
produtividade destas pastagens. A alternativa ideal é a parceria entre pecuaristas
e lavouristas através da introdução da tecnologia de Integração-Lavoura-PecuáriaFloresta (iLPF) preconizada pelo Plano de Agricultura de Baixa emissão de Carbono
(Plano ABC).

Um dos grandes desafios da agropecuária de corte no Estado é ampliar a estrutura
de processamento da carne, agregando valor aos nossos produtos.
No Estado existem frigoríficos com Serviço de Inspeção Estadual em seis municípios. Já o Serviço de Inspeção Federal está em 7 municípios.
Historicamente, há uma evolução no número de abates com inspeção, o que significa um avanço para o mercado.

O rebanho bubalino do Estado teve um decréscimo, porém tem sua contribuição no rebanho
bovídeo.
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VIABILIDADE
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A atividade pecuária de corte no momento está em desvantagem no setor agropecuário, principalmente quando comparada à agricultura, especialmente com
relação às commodities (soja, cana de açúcar, milho), pois o mercado mundial
está com forte demanda por estes produtos. Diante de tal situação, a pecuária
de corte precisa elevar seus índices de produtividade através da adoção de tecnologias adequadas, melhoramento genético e melhoria na gestão do negócio.
Como toda atividade, também na pecuária de corte se faz necessário um estudo
de viabilidade econômica, social e ambiental.

FONTES DE RECURSOS
Existem várias fontes de financiamento à disposição dos pecuaristas com juros
satisfatórios, dentre as quais se destacam o PRONAF, PROGAMA ABC, FNO,
RECURSOS do BB e do BNDES. Deve ser analisada qual a melhor opção para
cada situação.

FONTES DE INFORMAÇÕES
Os pecuaristas devem procurar profissionais ligados ao setor produtivo da
agropecuária para obterem informações mais detalhadas. Existem diversas
instituições públicas e privadas que possuem estes técnicos, dentre estas, destacam-se: Seagro, Ruraltins, Adapec, Embrapa, UnitinsAGRO, Universidades,
Empresas de Assistência Técnica e Profissionais Autônomos.
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