
 

 

 
Descubra a Vantagem de Nebraska ...  Confinamento 

 
A indústria da carne em Nebraska é uma atividade 
atuante, dinâmica, além de ser considerada a maior 
indústria no estado.  A área produtiva disponível para 
pastoreio e produção de alimentos no estado comporta 
mais de 2 milhões de vacas ao dia, e 1.9 milhões de 
vacas e novilhas que parem anualmente. A abundância 
de água e a grande produção de grãos têm permitido e 
ajudado a expansão da indústria do confinamento no 
estado.  Hoje em dia, um em cada cinco bifes 
consumidos nos Estados Unidos, é produzido pelo 
estado de Nebraska. A receita anual desta indústria 
excede US$4.5 bilhoes.  Nebraska é o mercado número 

1 na produção de carne nos EUA e mantém acima de 7.5 milhões de cabeças de gado de corte ao ano. 
 
O destaque da indústria de gado em Nebraska é devido, em parte, aos recursos 
naturais do estado e também à determinação dos produtores e criadores de gado em 
adaptar as mudanças exigidas pela indústria.  Os criadores de gado em Nebraska 
respondem às demandas de seus clientes e consumidores, tanto no mercado nacional 
como no mercado internacional.  Utilizando práticas ambientalmente corretas, custos 
mínimos, qualidade da produção, registros computadorizados, e estratégias de 
marketing de mercado, os criadores de gado fornecem produtos conforme a demanda 
de cada cliente e da indústria. 

 
A Divisão de Promoção e 
Desenvolvimento do Departamento 
de Agricultura de Nebraska (AP&D) 
é dedicada a assistência às pessoas interessadas na agricultura e 
na criação de gado de corte no estado de Nebraska.  Os 
funcionários da AP&D podem fornecer qualquer informação e/ou 
organizar visitas aos líderes dos produtores e criadores de gado no 
estado. 
 
Convidamos você para descobrir a ‘Vantagem de Nebraska’ na 
superior qualidade das operações de alimentação do gado e 

mercado de gado de corte vivo).  Estamos confiantes que voce terá toda a assistência na criação de gado que 
necessita em Nebraska.  Favor contatar a AP&D para mais informações. 
 
Folders e diretórios atualizados diretamente relacionados à agricultura em Nebraska poderão ser encontrados na 
homepage do Departamento de Agricultura do Estado de Nebraska – www.agr.state.ne.us 
 

Um Membro do grupo da Exportção de Genéticas de Gado, Inc. dos EUA  
(United States Livestock Genetics Export, Inc. - USLGE) 
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