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Introdução

A ovinocultura, uma atividade econômica 
explorada em todos os continentes, está presente em 
áreas sob as mais diversas características climáticas e 
botânicas. No entanto, somente em alguns países a 
atividade apresenta expressão econômica, sendo, na 
maioria dos casos, desenvolvida de forma empírica e
extensiva, com baixos níveis de tecnologia. 

No Nordeste brasileiro, desempenha papel 
primordial no suprimento alimentar e na geração de 
renda, no entanto, o baixo potencial genético dos 
rebanhos, associado à escassez de pastos na estação 
seca, às práticas de manejo inadequadas, às precárias 
condições sanitárias, às graves limitações zootécnicas e 
de assistência técnica, além das imperfeições de 
mercado, concorre para os baixos índices de 
produtividade e de rentabilidade. É uma atividade 
tradicionalmente empreendida pelos produtores 
nordestinos que nos últimos anos tem experimentado 
franca expansão, em decorrência da alta demanda de
seus produtos (EVANGELISTA, 2001; NOGUEIRA,
(1997).

Segundo CARVALHO & SOUZA (2008), a 
exploração de ovinos na região Nordeste é uma opção 
viável e rentável não somente para pequenos e médios 
produtores, mas também para grandes pecuaristas que 
desejem explorar uma atividade que não exige altos 
investimentos em infra-estrutura e na aquisição de 
animais, além de apresentar rápido retorno do capital 
investido. 

A região semi-árida nordestina tem vocação 
natural para o pastoreio e, em particular, para a 
exploração de ovinos. A carne de ovinos é uma das 
principais fontes de proteína na zona rural e a pele é de 
excelente qualidade.

A cadeia produtiva da ovinocultura tem grande 
importância sócio-econômica para o estado de 
Pernambuco, com potencial pouco aproveitado ou 
subestimado, tanto pelos produtores quanto pelos 
institutos de fomento e geração de renda e trabalho. 

A análise dos problemas enfrentados pela cadeia de 
ovinos é de extrema importância, pois permite apontar
rumos que melhorem seu desempenho.

Entre os entraves nos sistemas produtivos, os 
problemas com manejo alimentar, reprodutivo e sanitário 
dos pequenos ruminantes constituem-se em uma das 
principais causas do baixo desempenho zootécnico e 
econômico dos rebanhos. 

Assim, com o objetivo de divulgar junto aos 
produtores noções básicas de manejo geral, alimentar, 
sanitário e reprodutivo dos ovinos, considerando suas 
necessidades, foram realizadas ações extensionistas no 
município de Afogados da Ingazeira, Sertão de 
Pernambuco, no período de junho a agosto de 2009, com a 
exploração racional dos ovinos.

Em Afogados da Ingazeira, a maioria dos rebanhos é 
explorada extensivamente, predominando animais SDR 
(sem raça definida) e Santa Inês, com pouca ou quase 
nenhuma adoção de práticas elementares de sanidade, 
alimentação e manejo. 

Material e Métodos

Para alcançar os objetivos propostos, as ações 
empregadas foram baseadas na participação da equipe 
envolvida na execução de todas as atividades propostas: 
identificação do rebanho, escrituração zootécnica, 
casqueamento, oficinas e palestras sobre manejo alimentar, 
reprodutivo e sanitário do rebanho ovino.

Foi realizada uma visita prévia ao início das atividades 
no município e em algumas propriedades para atender à
solicitação de vários criadores que buscaram o apoio do 
Departamento de Zootecnia para orientação sobre a criação 
de pequenos ruminantes, na maioria ovinos. Durante a
visita, foram anotadas algumas observações que ajudaram
no conhecimento das reais necessidades de cada 
comunidade. 

A seleção dos criadores e das propriedades para serem
beneficiados pelo projeto seguiu critérios pré-
estabelecidos: ser pequeno produtor, pertencer a uma 
organização social, estar aberto para inovações, estar



motivado a participar das atividades, entre outros.
A divulgação e mobilização do público 

interessado em participar das atividades foram 
realizadas por meio de parcerias com associações de 
criadores de ovinos de Afogados da Ingazeira.

Na ocasião de realização das ações, foram 
realizadas atividades que envolveram os ovinocultores 
da região, onde, para obtenção das informações que 
permitiram traçar o perfil técnico e social da 
exploração, foram feitas entrevistas estruturadas com 
os produtores, nas quais constavam perguntas 
referentes à propriedade, ao tempo de atividade dos
envolvidos na exploração, a práticas de manejo, 
recursos para produção, entre outras. A partir das 
informações colhidas, montou-se um banco de dados 
que permitiu identificar, por de análise de freqüência, 
os problemas mais comuns que representam um entrave
no processo produtivo. 

Durante as ações, 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, Manejo 
Sanitário nos Rebanhos, Seleção de Animais e Manejo 
Alimentar. Nas atividades práticas foram abordados
temas como Conservação de Forragens, Aplicação de 
Medicamentos, Fabricação de Tinturas Medicinais, 
Castração e Contenção Animal, Casqueamento, Manejo 
Sanitário.

Foi confeccionado material didático e 
disponibilizado aos criadores participantes das oficinas 
e palestras, visando melhor aproveitamento do 
conteúdo programático e tomando como base o manejo 
sanitário do rebanho.

Ao final de cada atividade, a equipe executora do 
projeto se reuniu para discutir as ações realizadas e os 
ajustes necessários.

Resultados e Discussão

O Sertão de Pernambuco destaca-se pela vocação 
na criação de ovinos, pois esses animais têm boa 
adaptabilidade às condições climáticas da região, além 
de ser uma atividade que requer pouco investimento de 
capital, com mercado consumidor local existente. Além 
disso, para o sucesso de uma cadeia produtiva, é
necessário analisar toda a coordenação da cadeia 
produtiva e, assim, verificar o nível de profissionalismo 
dos produtores rurais na gestão da propriedade rural
(CARVALHO & SOUZA, 2008).

Mesmo com taxas crescentes, a produtividade de 
ovinos no município de Afogados da Ingazeira, em que 
85% dos criadores pretendem ampliar a criação, ainda 
é relativamente baixa. Este fato se justifica pelo fato de 
o regime do manejo da exploração ser 
predominantemente extensivo, com alta dependência da 
vegetação nativa, utilização de raças não-
especializadas, uso de práticas rudimentares de manejo, 
assistência técnica deficitária e baixo nível de 

organização e de gestão da unidade produtiva (SAMPAIO,
2006).

A ovinocultura é a atividade principal ou 
complementar da agropecuária familiar. O trabalho é 
dividido entre diversos membros da família, onde se 
destaca a participação dos jovens e das mulheres no manejo 
dos animais, com nenhuma utilização de mão-de-obra 
contratada.

Com base no questionário aplicado, 25% dos 
criadores utilizam os animais para consumo próprio, e dos 
75% que fazem o sistema de cria e venda 65% realizam a 
venda dos animais na fase adulta e 35% ainda cria, e destes, 
100% são vendidos vivos.

Outra dificuldade existente na criação é o manejo 
inadequado, em que 85% deles não realizam nenhuma 
técnica de manejo, como casqueamento, descorna, 
castração, limpeza das instalações. Há também limitações 
quanto às instalações, em que 78% dos currais não possuem
bebedouros, cochos, saleiros, quarentena e esterqueiras. 
Outra limitação é a sanidade, 100% dos produtores 
reclamaram de problemas de verminose no rebanho, 35% 
de ectima contagioso e 25% de linfadenite caseosa. Para o 
controle e tratamento das doenças que atingem suas 
criações, apenas 33% dos produtores preocupam-se em 
fazer exames de sangue, 15% exame de fezes, 15% teste de 
mamite e 100% utilizam o vermífugo para controle das 
verminoses.

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.
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Figura 1. Oficina de Conservação de Forragens, ministrada pelo professor Robson 
Magno Liberal Véras, monitorada pelos integrantes Paulo Vinicius e Daniel Barros.

        
Figura 2. Oficina de Contenção Animal, ministrada pelo integrante da equipe Thiago Amador.

Figura 3. Oficina de Aplicação de Medicamentos, ministrada pela integrante 
Maria Presciliana de Brito Ferreira.


