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Apresentação 

O IBGE realiza trimestralmente as pesquisas estatísticas oficiais da conjuntura
agropecuária,  sendo  elas  a  Pesquisa  Trimestral  do  Abate  de  Animais,  a  Pesquisa
Trimestral do Leite, a Pesquisa Trimestral do Couro e a Produção de Ovos de Galinha.
A fim de atender solicitações de usuários para acesso mais rápido às informações da
conjuntura  agropecuária,  o  IBGE passou  a  divulgar  os  primeiros  resultados  dessas
pesquisas a partir do 1o trimestre de 2018. Eles estarão disponíveis cerca de um mês
antes da divulgação geral  dos dados no periódico  Indicadores IBGE: Estatística da
Produção Pecuária.      

A Coordenação de Agropecuária, junto à Diretoria de Pesquisas, avaliou que os
dados  nacionais  não  sofriam  grandes  alterações  desde  o  fim  da  coleta  até  sua
divulgação, sendo, portanto, possível uma antecipação das informações para o nível
Brasil. Dessa forma, os primeiros resultados serão disponibilizados, cerca de 10 dias
após o fim da coleta dos dados, no portal do IBGE na Internet, tanto nas páginas das
respectivas pesquisas como no Sistema IBGE de Recuperação Automática -  SIDRA, e
poderão sofrer alterações até a divulgação tradicional, que incluirá as Unidades da
Federação.   

Para  interpretação  correta  desses  primeiros  resultados,  é  importante  ter
atenção às seguintes observações: eles se referem apenas no nível Brasil; são dados
prévios, que podem sofrer alterações até a divulgação dos resultados do trimestre de
referência;  e  os  dados  relativos  ao  trimestre/ano  de  referência  podem  sofrer
alterações até a divulgação dos dados do 1o trimestre do ano seguinte. 

     Cimar Azeredo Pereira
                                                     Diretor de Pesquisas
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Primeiros resultados: 3º trimestre de 2022

Abate de animais

Bovinos 

No 3º trimestre de 2022, foram abatidas 7,81 milhões de cabeças de bovinos
sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Essa quantidade representou uma
variação positiva de 11,2% em comparação com o 3º trimestre de 2021 e aumento de
5,8% em relação ao 2º trimestre de 2022.

A produção de 2,12 milhões de toneladas de carcaças bovinas no 3º trimestre
de 2022 consistiu em incremento de 11,1% em relação ao mesmo trimestre do ano
anterior, e aumento de 9,2% frente ao apurado no 2º trimestre de 2022. 

Suínos

 O abate de suínos somou 14,37 milhões de cabeças no 3° trimestre de 2022,
um aumento de 4,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e acréscimo de
2,1% em comparação ao 2° trimestre de 2022. 

O  peso  acumulado  das  carcaças  registrou  1,33  milhão  de  toneladas  no  3º
trimestre de 2022, aumento de 3,8% em relação ao 3º trimestre de 2021 e incremento
de 1,4% em comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Frangos

No 3º trimestre de 2022, foram abatidas 1,55 bilhão de cabeças de frango. Esse
resultado significou um acréscimo de 0,9% em relação ao trimestre equivalente do
ano anterior e aumento de 3,1% na comparação com o 2º trimestre de 2022. 

O  peso  acumulado  das  carcaças  foi  de  3,73  milhões  de  toneladas  no  3º
trimestre de 2022. Esse total  significou aumento de 2,2%, tanto em relação ao 3º
trimestre de 2021, quanto ao trimestre imediatamente anterior.
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Aquisição de leite

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo
de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) no 3º trimestre de 2022, foi de
6,0 bilhões de litros.  O valor correspondeu  à redução de 3,4% em comparação ao
volume registrado no 3º trimestre de 2021 e aumento de 11,1% em comparação ao
obtido no trimestre imediatamente anterior.    

Aquisição de couro

Os curtumes  investigados  pela  Pesquisa  Trimestral  do  Couro  –  aqueles  que
efetuam curtimento de pelo menos 5 000 unidades inteiras de couro cru bovino por
ano – declararam ter recebido 7,89 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no
3º  trimestre  de  2022.  Essa  quantidade  representa  um  aumento  de  5,4%  em
comparação à registrada no 3º trimestre de 2021 e um aumento de mesma ordem
frente o trimestre imediatamente anterior.  

Produção de ovos de galinha

A produção de ovos de galinha foi de 1,01 bilhão de dúzias no 3º trimestre de
2022. O resultado representou um decréscimo de 0,2% em relação ao mesmo período
do ano anterior e aumento de 1,4% em comparação ao 2º trimestre de 2022.
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Tabela de resultados

Tabela 1. Número de animais abatidos e peso das carcaças de bovinos,
suínos e frangos, aquisição de leite cru, aquisição de couro cru e produção

de ovos de galinha - Brasil - 3º Trimestre de 2022
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