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Introdução

Segundo Almeida [1], o estudo dos sistemas surgiu 
e evoluiu em tempos diversos e em diferentes ramos do 
conhecimento, de maneira que os distintos enfoques 
foram gerando a formulação da teoria dos sistemas de 
produção agropecuários. Chia et al. [2] afirmaram que 
a exploração agropecuária pode ser concebida como 
um sistema de produção aberto e complexo. Sendo esta 
complexidade derivada do feito de que a produção 
agrária é o produto de fatores biológicos, físicos e 
sociais, conseqüentemente, as diferentes produções são 
interdependentes tanto no espaço como no tempo e que 
o resultado das ações realizadas a um nível, repercutem 
no conjunto do sistema. A produção de ruminantes no 
Brasil baseia-se na utilização de pastagens naturais ou 
cultivadas. Por outro lado, no semi-árido nordestino é 
bastante conhecida a descontinuidade de produção de 
forragem durante o ano, ocorrendo um período de 
abundância de forragem com valor nutritivo 
relativamente alto, em contraposição a um período de 
escassez de alimentos com baixo valor nutritivo [3].
Em seus estudos, Gonçalves et al. [4] afirmaram que a 
alimentação dos rebanhos é importante no 
estabelecimento da rentabilidade, pois consiste em um 
dos itens que correspondem de 60 a 70 % no impacto 
na melhoria dos sistemas de produção animal no semi-
árido brasileiro.

De acordo com Andrade et al. [5], a bovinocultura 
leiteira tem importante papel sócio-econômico para a 
região Nordeste do Brasil. Contudo, apesar de amplos 
recursos naturais, a baixa produtividade do rebanho é, 
em parte, reflexo das carências nutricionais a que está 
submetido. Este fato está associado ao alto custo das 
dietas e à baixa disponibilidade de forragens, em 
função da irregularidade das chuvas, do manejo e 
aproveitamento inadequado das pastagens.

Este trabalho teve como objetivo caracterizar os 
sistemas agropecuários adotados no Cariri ocidental 
paraibano identificando suas aptidões agrárias e as 

demandas de pesquisas que visem aperfeiçoar o setor 
produtivo da região. 

Material e métodos

A pesquisa foi conduzida no município de Taperoá-
PB, situado na Microrregião do Cariri Ocidental 
paraibano, Mesorregião da Borborema, de forma 
descritiva, adotando-se amostra probabilística simples, 
em um universo de 769 produtores com cadastros da 
Aftosa na Defesa agropecuária de Taperoá, a partir 
desta relação foi efetuada a seleção de pecuaristas.  A 
seleção dos 42 produtores entrevistados foi baseada na 
distribuição geográfica, na aptidão pecuária dos 
produtores e no tamanho das propriedades. A área 
territorial do município em estudo foi dividida em 
quatro quadrantes proporcionais. Nos quais foram 
aplicados em cada quadrante, aproximadamente, 25% 
dos questionários. Dentro desta divisão territorial foi 
efetuada uma relação para cada quadrante dos 
produtores que se enquadravam no segundo critério 
que era a aptidão agropecuária, tendo a obrigatoriedade 
dos relacionados, explorarem a criação de ruminantes. 
Com uma relação destes pecuaristas que exploravam 
esta atividade, foi realizada uma seleção dos produtores
pelo terceiro critério que era o extrato das propriedades 
onde os pecuaristas exploravam sua criação de animais, 
sendo para cada quadrante considerado os seguintes 
extratos em hectárie: <5; 5 a 10; 11 a 20; 21 a 50; 51 a
100 e >100. Os questionários abordaram questões 
como: tamanho da propriedade, atividades agrárias, 
atividades pecuárias exploradas e produções diárias 
agropecuárias. A aplicação dos questionários foi 
realizada no mês de março de 2009. Em seguida, as 
entrevistas foram submetidas a uma análise crítica. Os 
dados foram tabulados em planilha eletrônica (Excel da 
Microsoft) e os questionários analisados por 
distribuição de freqüência em uma análise estatística 
descritiva.  

    



Resultados e Discussão

Observa-se na Fig. 1 que 54,7% das propriedades 
têm áreas igual ou inferiores a 20 ha, destas 19% 
apresentam áreas com até 5 ha. Apenas 16,7% são 
maiores que 100 ha. O tamanho das propriedades teve 
extremos de 2,0 ha e 500 ha com média de 58,6 ha.

Segundo Almeida [1], o tamanho das propriedades é 
um fator que interfere na decisão das atividades a 
explorar, além de ser um grande limitante que precisa 
ser adequadamente estudado e estabelecido, 
principalmente na zona semi-árida nordestina. Além 
disso, o tamanho reduzido das propriedades reforçam a 
necessidade de se intensificar os sistemas de produção 
de forragem, e, dessa maneira, a importância da palma 
forrageira, cultura que se caracteriza pela elevada 
produção de biomassa. Corroborando com este autor, a 
Fig. 2 aponta em Taperoá uma predominância da área 
com pecuária em relação à de agricultura, sendo a
exploração de ruminantes a principal atividade 
econômica do setor primário de Taperoá, com 90,4% 
da área das propriedades destinada a mesma. Esse fato 
se deve às características intrínsecas da região, 
principalmente à imprevisibilidade climática, que torna 
a atividade agrícola de risco muito mais elevado 
quando comparada à pecuária.

Dentro da atividade pecuária destaca-se (Fig. 3) a 
bovinocultura de leite (54,7%), sendo praticada de 
forma exclusiva em 16,7% das unidades agrárias e a 
bovinocultura de corte (35,8% e de forma exclusiva 
31%, sendo este último percentual de acordo com 
dados da Empresa de assistência técnica e extensão 
rural da Paraíba (EMATER-PB), Unidade Operativa de 
Taperoá, resultante principalmente de créditos oriundos 
do Programa nacional de fortalecimento da agricultura 
familiar (Pronaf).

Corroborando com Tota [6] a Fig. 4 demonstra que 
50% dos produtores de leite bovino têm produções 
diárias inferiores a 20 litros, porém,  20% superam os 
100 litros diários, confirmando a aptidão da 
bovinocultura de leite em Taperoá, justificando a 
escolha deste município pesquisado.
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Figura 1. Tamanho das propriedades Taperoá – PB.                                   Figura 2. Atividades agrárias. Taperoá – PB.
Fonte: Pesquisa de campo                                                                            Fonte: Pesquisa de campo
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Figura 3. Atividades pecuárias exploradas. 
Taperoá – PB.
Fonte: Pesquisa de campo

Figura 4. Produção de leite bovino em Taperoá – PB.
Fonte: Pesquisa de campo
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