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Introdução

O Nordeste Brasileiro, com 1.640.000 km2 

(aproximadamente 20% da área nacional), é 
caracterizado por reduzidas áreas férteis e tem na 
caprinocultura uma importante função social, por se 
constituir numa fonte de renda para pequenos 
produtores rurais, o que reduz o déficit nutricional 
destas comunidades (PORTO, 1992; ANDRADE,
1984; SILVA, 1994). 

A cadeia produtiva da caprinocultura tem grande 
importância sócio-econômica para o estado de 
Pernambuco e um potencial pouco aproveitado ou 
subestimado, sobretudo, pelos pequenos produtores. A 
análise dos problemas enfrentados pela cadeia de 
caprinos é de extrema importância, pois permite 
apontar rumos que possam melhorar seu desempenho.

Esta dificuldade é observada quando chega o 
momento de o pequeno produtor vender a sua criação e 
produtos, até porque a maioria possui baixo nível de
escolaridade. De acordo com CEZAR & EUCLIDES 
(2002), a globalização impõe aos produtores rurais a
necessidade de conhecimento, informação e tecnologias 
para administrar e tomar decisões que atendam às suas 
necessidades e, ao mesmo tempo, que satisfaçam 
questões ambientais e o bem-estar social.

A criação de caprinos pelos pequenos produtores 
da Zona Rural de Pernambuco está voltada para a 
produção de carne e leite de cabra para consumo 
familiar, em um sistema de cria e venda de animais 
vivos ou abatidos nas pequenas propriedades com 
participação de atravessadores e marchantes locais. 
Portanto, a busca destes produtores por informações e
atualizações despertou-nos o interesse para a 
disseminação de informações técnicas. 

A proposta neste projeto de extensão foi orientar, 
capacitar os pequenos produtores do Agreste e Sertão 

de Pernambuco, que demonstraram a necessidade de 
adquirir o conhecimento. O aprendizado assimilado pelos 
estagiários do Setor de Caprinocultura da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, por intermédio de 
capacitações específicas, foi repassado em palestras, 
oficinas e mini-cursos oferecidos às comunidades rurais 
escolhidas.

Material e Métodos

Este projeto foi realizado nos municípios de Panelas e 
Afogados da Ingazeira, Agreste e Sertão de Pernambuco, 
no período de junho a agosto de 2009. Na execução das 
atividades nos municípios, além da realização pela UFRPE 
e participação dos integrantes do projeto, teve o apoio 
logístico das Prefeituras dos municípios, que mobilizaram
os produtores rurais das regiões. Assim, foram realizadas 
atividades inerentes à caprinocultura – manejo sanitário, 
manejo geral, manejo reprodutivo e manejo alimentar, a 
fim de implementar melhorias na qualidade da produção 
animal.

No período de realização do projeto, foram realizadas 
atividades que envolveram os caprinocultores das regiões. 
Para obtenção das informações que permitiram traçar o 
perfil técnico e social da exploração, foram realizadas 
entrevistas estruturadas que constavam de perguntas 
referentes à propriedade, ao tempo de atividade dos
envolvidos na exploração, práticas de manejo, recursos 
para produção, entre outras. A partir das informações
montou-se um banco de dados que permitiu identificar, por 
intermédio de análise de freqüência, os problemas mais 
comuns.

Durante o processo de troca de conhecimentos, foram
realizadas palestras e oficinas que envolveram os 
produtores e seus familiares. Nas atividades teóricas, foram 
utilizados recursos audiovisuais, e os temas abordados 
foram: Apresentação do Projeto e das Atividades, Seleção 



de Reprodutores e Matrizes para a Melhoria da 
Produção, Manejo Sanitário nos Rebanhos, Instalações
e Equipamentos Adequados, Manejo Reprodutivo, 
Manejo Alimentar. Nas atividades práticas realizadas 
em criatórios próximos, foram abordados temas como: 
Conservação de Forragens, Aplicação de 
Medicamentos (Figura 1), Manejo de Crias (Figura
3), Fabricação de Tinturas com Plantas Medicinais,
Castração e Contenção Animal, Casqueamento e 
Manejo Sanitário.

Resultados e Discussão

Embora a curta disponibilidade de tempo não 
tenha sido suficiente para promover a troca de 
conhecimentos de forma mais sedimentada, o processo 
de capacitação permitiu criar alternativas necessárias 
de viabilização das atividades pecuárias. Os produtores 
rurais demonstraram-se aptos à assimilação dos 
conhecimentos repassados, bem como ao repasse do 
saber popular, o que nos enriquece. 

Constatou-se que 88% das criações estão voltadas 
para a produção de carne e 12% para a produção de 
leite, dos quais 45% são para o consumo familiar e
55% para o sistema de cria e venda de animais vivos ou 
abatidos nas pequenas propriedades. Cerca de 85% dos 
animais são vendidos vivos e 15% abatidos, 88% são 
vendidos na fase adulta e 12% ainda crias.

No entanto, o custo da resistência às condições 
inóspitas, aliada à inexistência de gestão da 
propriedade rural, resulta em ineficiência e baixa 
produtividade. A maioria dos produtores (88%) alegam
que a falta de tecnologia é limitante para o crescimento, 
seguida da falta de assistência técnica e do preço do 
produto (65%).

Na produção, outro problema existente é o manejo 
inadequado, em que 75% deles não realizam nenhuma 
técnica de manejo, como casqueamento, descorna, 
castração e limpeza das instalações. Há também 
limitações quanto às instalações, visto que em 88% dos 
currais não são encontrados bebedouros, cochos, 
saleiros, quarentena, esterqueiras. Outra limitação é a 
sanidade, 88% dos produtores reclamaram de 
problemas de verminose no rebanho, 33% de ectima 
contagioso, 26% de linfadenite caseosa e 10% de CAE 
(Artrite Encefalite Caprina). Estes problemas, muitas 
vezes, podem ser resolvidos e/ou controlados apenas 
com a higienização correta das instalações, o que não 
acontece nas propriedades. Para controle e tratamento 
das doenças que atingem as criações, apenas 10% dos 
produtores preocupam-se em realizar exames de 
sangue, 10% exame de fezes e 88% apenas utilizam o 
vermífugo como único medicamento. 

No período do verão, a seca também contribui 

para a escassez de água – 65% utilizam água de caldeirão 
(reservatório natural de água da chuva), 25% cisternas e 
10% água de açudes – e de alimentos, 45% dos produtores 
conservam o alimento em forma de silagem de palha de 
milho e de capim, apenas 10% conservam em forma de 
feno e 90% utilizam outras fontes de alimentos como a 
palma, milho, algaroba e farelo de trigo. Outros 45% 
utilizam sal comum, semeado sobre a palma, na 
alimentação do rebanho, 10% utilizam sal mineral e 45% 
não utiliza nenhum dos dois.

Assim, procurou-se envolver temas mais condizentes
com a realidade local, valorizando os recursos abundantes 
na região. Em todo o período de convivência, procurou-se 
acima de tudo, valorizar os conceitos descritos por 
BOTELHO (2000): “o respeito para com os assentados 
(homem do campo), não só em relação ao seu saber e 
desempenho técnico, mas principalmente em relação as 
suas condições sócio-culturais distintas, permite pensar em 
novas articulações que envolvem outros públicos como a 
universidade, fazendo suscitar novos usufrutos do saber 
universitário”.
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Figura 1. Oficina de Cuidados com Crias e Limpeza do Cordão Umbilical, ministrada
pelos integrantes Andresa Souza e Luiz Wilker, no Município de Panelas – PE.

Figura 2. Equipe do projeto e produtores do Sítio Cruzes no município de Panelas – PE.

Figura 3. Oficina de Aplicação de Medicamentos, ministrada pela integrante Maria
Presciliana de Brito Ferreira, no Município de Afogados da Ingazeira – PE.


