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Introdução

       Dentre os diversos ramos do agronegócio a 
ovinocaprinocultura vem se destacando nos 
últimos anos por suas características de alta 
lucratividade e rápido giro financeiro. Além 
disso, essa atividade pode ocupar o espaço 
deixado por outras atividades pecuárias, 
viabilizar pequenas propriedades, utilizar áreas 
com relevo impróprio para outros ruminantes ou 
mesmo ser a atividade principal dentro de uma 
grande empresa rural.
       Apesar de todas as vantagens que 
apresentam e do expressivo rebanho, os ovinos 
e caprinos ainda não alcançaram lugar de 
destaque na pecuária nacional. Segundo a FAO 
(Foot and Agriculture Organization of the 
United Nations), o Brasil contabiliza hoje nove 
milhões de caprinos e quatorze milhões de 
ovinos. Destes últimos o Rio Grande do Sul é 
detentor de quatro milhões de cabeças e os 
caprinos e ovinos restantes estão quase todos 
nos Estados do Nordeste. Embora esses 
números pareçam expressivos e o consumo per 
capta seja pequeno (há estimativas desde 50, até 
700g anuais), o Brasil importa carne ovina, 
principalmente do vizinho Uruguai.
        A região Nordeste possui o maior rebanho 
caprino nacional e um expressivo rebanho ovino     
Com o objetivo de contribuir com o 
conhecimento das características próprias dessa 
atividade na Zona da Mata Norte de 
Pernambuco, este trabalho teve como objetivo 
realizar um levantamento técnico sobre a 
criação de ovinos e caprinos no município de 
São Lourenço da Mata (17 km do Recife), onde 

está localizado o Colégio Agrícola Dom 
Agostinho Ikas (CODAI). Os resultados obtidos 
poderão ser utilizados para a discussão e 
compreensão dos fatores que dificultam o 
desenvolvimento da ovinocaprinocultura e 
atividades afins nessa região, assim como 
nortear a proposição de ações que possam 
colaborar para o crescimento deste ramo 
pecuário.
    Entanto, os criatórios têm evoluído aquém de 

sua Potencialidade. Pernambuco tem participado 
deste processo de desenvolvimento da 
ovinocaprinocultura, mas existem poucos dados 
a respeito desta atividade na Zona da Mata, 
particularmente no que se relaciona ao manejo 
dos criatórios, seu potencial e fatores limitantes 
ao seu desenvolvimento. 

Metodologia

       As atividades referentes a esse projeto
ocorreram no período de novembro/2008 a 
junho de 2009. Foi realizada uma pesquisa de 
campo sobre a ovinocaprinocultura
desenvolvida no município de São Lourenço da 
Mata, a partir da localização e visita aos 
criatórios com o objetivo de coletar dados sobre 
a situação dessa atividade pecuária com o 
auxílio de um questionário. O referido 
questionário foi elaborado no mês de 
novembro/2009 com a intenção de observar as 
características dos entrevistados (produtores), 
com relação à gestão, características da 
produção, das propriedades e dos criatórios, 
nível de tecnificação, e manejo geral do rebanho 
de ovinos e caprinos.
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Em seguida foi traçado um roteiro que incluiu 
primeiramente as localidades vizinhas ao 
CODAI.
       Com o intuito de localizar os criatórios e 
estabelecer uma rota para as visitas, foram 
contatados a Secretaria de Agricultura do 
Município de São Lourenço da Mata, a Agência 
de Defesa e Fiscalização Agropecuária de 
Pernambuco (ADAGRO), Casas 
Agropecuáriase profissionais locais. A partir do 
mês de novembro de 2008 até junho de 2009, 
foram realizadas as visitas aos produtores pelos 
dois bolsistas do IC-Júnior/Facepe, alunos do 
curso de Técnico em Agropecuária do 
CODAI/UFRPE. Os dados foram analisados e 
dispostos em figuras e resultados parciais já 
foram mostrados na Feira de Informação 
Agropecuária (FIA), em 2008, no CODAI.

Resultados e discussão:

      A localização dos criatórios foi dificultada 
pela falta de informação da Secretaria de 
Agricultura com relação, sobretudo, aos 
pequenos criadores e também devido à 
desconfiança dos criadores abordados para a 
pesquisa que pensavam se tratar de setores 
relacionados a algum tipo de fiscalização. Esses 
resultados não abrangem as áreas de 
assentamento domunicípio. Foi visitado um 
total de 86 criadores, sendo 70 de caprinos, 09 
de ovinos e 07 que possuem ambas as espécies, 
sendo todos pequenos criadores com cerca de 10 
animais por propriedade., totalizando 330 
caprinos e 70 ovinos. Os resultados expressos 
nas figuras 1 e 2, mostram que  penas o capim 
constitui a alimentação dos animais, e que a 
maioria utiliza a carne e o leite produzidos para 
consumo próprio.

.      Os resultados mostrados nesse trabalho 
pressupõem que a situação da 
ovinocaprinocultura do citado município é 
precária, com baixo de nível de organização, 
sem tecnificação, muito ligada a subsistência. 
Os rebanhos são pequenos e explorados com 
técnicas rudimentares e de baixa produtividade. 
Não há organização dos produtores e nem 
propriamente uma indústria da carne ovino-
caprina, como tem sido relatado de modo geral 
nessa atividade pecuária no Nordeste e em 
outros Estados do Brasil (Gouveia et AL,2009). 
      Finalmente esse trabalho confirma e destaca 
a necessidade de programas de desenvolvimento 
da ovinocaprinocultura na região como já 
concluído por Nascimento e Crisóstomo (2006), 
que promovam o desenvolvimento e uma maior 
organização da atividade no município e regiões 
circunvizinhas.
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Figura 1. Resposta dos entrevistados sobre o objetivo da criação

Figura 2. Resposta dos entrevistados sobre a alimentação dos animais


