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Introdução

A produção animal na região Nordeste desempenha 
papel primordial no suprimento alimentar e geração de 
renda à população, no entanto, na maioria dos casos, é 
desenvolvida de forma empírica e extensiva, com 
baixos níveis de tecnologia [1]. Nesta região, os 
animais são criados, de maneira geral, extensivamente 
na pastagem nativa da Caatinga, tendo como fonte 
alimentar a forragem da vegetação nativa, que 
apresenta baixa capacidade suporte [2].

Na Caatinga, a baixa disponibilidade de forragem 
associadas as deficientes práticas de manejo colaboram 
para que os rebanhos sejam fortemente afetados e 
concorrem para os baixos índices zootécnicos, tais 
como taxa de natalidade e mortalidade, idade ao 
primeiro parto e de abate dos animais.

Além disso, a necessidade de assegurar o próprio 
sustento leva aos produtores do semi-árido a adotarem 
sistemas de produção que pressionam os recursos 
renováveis além de sua tolerância ecológica. Assim, o 
extrativismo da cobertura vegetal, o superpastejo de 
áreas nativas e a exploração agrícola sem qualquer tipo 
de preocupação conservacionista concorrem também 
para os baixos índices sócios econômicos da região.

Neste sentido, os sistemas de produção animal do 
semi-árido do Nordeste não mais respondem às 
demandas provenientes de um mercado moderno e cada 
vez mais exigente.  Há possibilidades de crescimento 
na atividade, contudo, a falta de informação e 
investimentos constitui um entrave.

Ações de extensão e pesquisa na área de produção 
animal no semi-árido devem ser direcionadas aos 
problemas enfrentados pelos produtores. Para isto é 
importante conhecer a realidade na qual o produtor está 
inserido e, a partir da identificação dos pontos de 
estrangulamento tecnológico, dos recursos 
subutilizados e das inter-relações que podem ser 

melhoradas, elaborar diagnósticos que possam nortear tais 
ações e estratégias. 

Segundo Gastal et al. [4], qualquer trabalho que vise ao 
desenvolvimento rural, parte da necessidade básica de 
conhecer a realidade no qual está inserido o produtor.
Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os 
rebanhos de propriedades de base familiar no Sertão do 
Pajeú.

Material e métodos

O trabalho foi realizado por meio da aplicação de 
questionários com produtores rurais de base familiar de 
algumas cidades que constituem a mesoregião do Sertão do 
Pajeú Pernambucano: Calumbi, Floresta, Santa Cruz da 
Baixa Verde, São Jose do Belmonte, Serra Talhada e 
Triunfo.

Os questionários foram elaborados segundo metodologia 
de Richardson [5]. Foram entrevistados 98 produtores que 
forneceram dados sobre o número total de animais bovinos, 
caprinos, ovinos e equideos, assim como de suas 
categorias, aspectos sanitários (vacinas, vermifugação etc.) 
e ainda responderam qual é o principal entrave a produção 
animal. Os questionários foram aplicados em visitas da 
equipe a propriedades e na feira livre de animais que 
acontece no município de Serra Talhada e comporta o 
escoamento da produção animal da região do Pajeú.

 Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística 
descritiva. Todas as análises foram feitas pelo software 
Excel, versão 2007, da Microsoft.

Resultados e Discussão

Em relação ao rebanho bovino, o total médio de animais 
entre os produtores é de 25, sendo oito vacas, quatro 
garrote, cinco novilhas, dois touros e seis bezerros. 

Para o rebanho caprino, o total médio de animais é 54, 
sendo 29 cabras, cinco bodes, 11 cabritos e nove cabritas. 
Já para o rebanho ovino, o total médio é de 35 animais, 



sendo uma ovelha, três carneiros, cinco borregos e seis
borregas.

Verifica-se que o número de animais caprinos é 
maior do que ovinos e bovinos, entretanto, o rebanho 
ovino é maior do que o bovino. Segundo o IBGE [6], o 
rebanho ovino no Brasil é maior do que o caprino (16 
milhões de cabeça vs. 9,5 milhões de cabeça). Contudo, 
no Nordeste brasileiro, os rebanhos praticamente se 
equivalem, principalmente devido ao maior 
crescimento do rebanho ovino nos últimos anos.

Todos os produtores entrevistados afirmaram 
realizar medidas sanitárias preventivas tais como 
vacinações obrigatórias, vermifugação e tratamento do 
umbigo. Em relação a sanidade, Os caprinos são mais 
susceptíveis aos vermes que os ovinos e os bovinos e, 
como tal, necessitam de vermifugações freqüentes para 
prevenir perdas econômicas. A susceptibilidade dos 
animais às infecções por nematódeos está relacionada 
com a constituição genética dos indivíduos, existindo 
variação entre espécies, raças e indivíduos de uma 
mesma raça [6].

A grande maioria dos produtores quando 
perguntados qual o principal entrave a produção 
animal, os principais aspectos levantados foram: 1º) a 
falta de alimento no período seco do ano devido a 
diminuição da quantidade de forragem na pastagem 
(56%), 2º) falta de assistência técnica (11%), 3º) pouca 
mão-de-obra (9%) e 4º) dificuldades relacionadas com 
a venda de animais e seus produtos (7%).

O fato do principal problema enfrentado pelos 
produtores ser a falta ou diminuição de pasto no 
período seco do ano ressalta a importância de
quantificar a demanda de alimentos conforme a 
composição do rebanho por meio de um planejamento 
forrageiro. O planejamento permitirá otimizar o 
pastejo, minimizando os efeitos do superpastejo na 
caatinga, contribuindo para a conservação desse bioma. 

O planejamento poderá também ser usado para fornecer 
subsídios para tomada de decisões relacionadas a aquisição
estratégica de alimentos e outros insumos à produção, a 
compra e venda de animais e estimar a capacidade de 
suporte do sistema. Desse modo, será possível avaliar 
diferentes estratégias de produção de animais e escolher a 
mais adequada ao perfil da propriedade.
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Tabela 1. Caracterização dos rebanhos bovinos de propriedades de base familiar no Sertão do Pajeú

Parâmetros Vacas Garrote
Garrota ou 

novilha
Touro Bezerros Total médio

Média 8 4 5 2 6 25
Desvio padrão 7 5 5 1 6 -

Máximo 50 25 20 7 40 -
Mínimo 0 1 1 1 1 -

Tabela 2. Caracterização dos rebanhos caprinos de propriedades de base familiar no Sertão do Pajeú
Parâmetros Cabras Bodes Cabritos Cabritas Total médio

Média 29 5 11 9 54
Desvio padrão 29 8 14 9 -

Máximo 100 26 55 30 -
Mínimo 1 1 1 1 -



Tabela 3. Caracterização dos rebanhos ovinos de propriedades de base familiar no Sertão do Pajeú
Parâmetros Ovelhas Carneiro Borrego Borrega Total médio

Média 21 3 5 6 35
Desvio padrão 24 4 5 5 -

Máximo 100 25 20 30 -
Mínimo 2 1 1 1 -


