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GEOGRAFIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Mundo do tabralho. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Matéria-prima e indústria. 

 

PECUÁRIA 

 

Assim como a agricultura e mineração, a pecuária é uma atividade muito importante para a 

sobrevivência do homem. Mas você sabe o que é a pecuária?  

 

DEFINIÇÃO 

A palavra pecuária é de origem latina (pecus), que significa cabeça ou criação de gado. Esta 

atividade vem sendo praticada desde o 

período Neolítico (a Idade da Pedra Polida), 

foi a partir desse momento que o homem 

sentiu a necessidade de domesticar o gado 

para obter a carne e o leite. 

O objetivo da pecuária é a criação de 

animais para fins econômicos e também 

para o consumo. Fazem parte da pecuária a 

criação de rebanhos: bovino (bois e vacas), 

suíno (porcos), ovino (ovelhas e carneiros), 

caprino (cabras e bodes), equino (cavalos), muar (mulas), asinino (jumentos) e bufalino (búfalos). 

 

AS PRÁTICAS DA PECUÁRIA 

A pecuária pode ser praticada de duas formas: a extensiva ou a intensiva. A prática extensiva tem 

como principal característica a utilização de métodos mais tradicionais, com poucos recursos 

tecnológicos. Nesta, o gado geralmente é criado solto, em grandes extensões de terra. A 

produtividade desta forma acaba sendo baixa. 

Já na forma intensiva, que é a mais moderna, são utilizados recursos tecnológicos e métodos 

mais avançados para conseguir aumentar a produtividade. Entre as principais características 

dessa prática temos: o confinamento do rebanho (ele não fica solto como na prática extensiva), a 

inseminação artificial, o acompanhamento com os veterinários e outras. 

FONTE: https://www.estudokids.com.br/pecuaria//ACESSADO EM 29/07/2020 
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Compreendendo os significados: 

 NEOLÍTICO:Período que se sucedeu à idade da Pedra Lascada e que se caracteriza pelo 

surgimento do machado de pedra polida e de peças simples de cerâmica, pelo 

desenvolviomento da agricultura e pela domenticação de animais. 

 REBANHO:Conjunto de animais da mesma espécie, geralmente em estado selvagem, que 

vivem e se alimentam juntos. 

 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL:A inseminação artificial é uma técnica de reprodução que 

consiste na deposição artificial do sêmen nas vias genitais da fêmea. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ e pt.wikipedia.org 

 

AGORA É COM VOCÊ: 

 

1- Qual a origem da palavra pecuária e sua definição? 

_  

  

  

 

 

2- Qual o objetivo da pecuária? 

_  

  

  

 

 

3- Cite as diferenças entres as práticas da pecuária: 

 

A. Extensiva: _  

  

 

B. Intensiva: _  
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4- Relacione as palavras correspondentes a criação dos animais a seguir: 

 

BOVINO    CAVALOS 

     

CAPRINO    OVELHAS E CARNEIROS 

     

OVINO    BOISE VACAS 

     

BUFALINO    CABRAS E BODES 

     

SUÍNO    MULAS 

     

EQUINO    PORCOS 

     

MUAR    BUFÁLOS 

     

ASININO    JUMENTOS 

 


