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RESUMO - Objetivou-se caracterizar os rebanhos caprinos e ovinos na regiao semi-arida
do estado da Paraiba, quanto aos Grupos geneticos explorados e sua rela<;ao com os produtos
obtidos. Foram utilizadas informa<;5es de 152 entrevistas realizadas em dez municipios do Cariri
Paraibano. Os dados obtidos foram agrupados por meio de analise multivariada em cinco Grupos
de produtores. Foram computados nove Grupos de ra<;as caprinas, predominando 0 tipo SPRD
(28%), seguida pela SPRD x Parda Alpina (27%). Verificou-se uma falta de direcionamento
produtivo, nao havendo defini<;ao previa do que seria explorado em cada cria<;ao, nem qual
ra<;aapresentaria maior aptidao e potencial produtivo para 0 alcance do planejado. A ra<;aovina
predominante foi a Santa Ines (51 %), sendo inclusive, utilizada no cruzamento com as demais
ra<;as.
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Characterization
Paraiba

of the Flocks Goat and Sheep in the Semi-Arid Region of the State of

ABSTRACT - This work aimed to characterize goat and sheep herds in the semi arid
region of Paraiba State in the Northeast of Brazil, regarding the relationship between genetic
groups used by producers and the obtained animal products. Information from 152 interviews
carried in the rural area of 10 municipal districts in the micro-region of Cariri, Paraiba was used.
The data obtained were grouped, according to the multi-variance analysis into five groups of
producers. Nine types of goat breeds were identified, being SPRD the predominant breed type
(28%), followed by SPRD x Parda Alpina (27%). A lack of emphasis on the productive aspects
was verified, without a previous definition of what would be explored, nor which race would fit
best to achieve the planned goals. The predominant sheep breed was Santa Ines (51 %), including
in the crossing with other breeds.
Key Words: goat breeds, herd structure, sheep breeds
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IntrodUl;ao
Ao
longo
de
decadas,
a
caprinovinocultura
foi considerada
uma
atividade marginal ou de subsistencia na
regiao Nordeste do Brasil, normalmente com
baixa produtividade e realizada por produtores
desprovidos de capital financeiro e de recursos
tecno16gicos.
Entretanto,
atualmente,
a
produc;ao destes pequenos ruminantes vem se
caracterizando como uma atividade de grande
importancia cultural, social e economica para
a regiao, desempenhando urn papel crucial no
desenvolvimento do Nordeste.
A produc;ao de alimentos de alto valor
bio16gico (leite, came e visceras), pele de
excelente qualidade, aMm da adaptabilidade
dos animais aos ecossistemas locais, permite
a caprinovinocultura
enquadrar-se
como
uma boa altemativa de trabalho e de renda.
Contudo, 0 elevado grau de incertezas
e riscos, caracteristico de uma atividade
pecwiria, principalmente na regiao Nordeste,
toma necessario uma reformula<;ao dos atuais
modelos de produ<;ao animal (Moraes Neto et
aI., 2003).
Dentre os fatores que tern contribuido
para a baixa produtividade de caprinos e
ovinos na regiao, pode-se destacar a utiliza<;ao
de metodos exclusivamente extensivos de
produ<;ao, com baixa inversao de capital, e a
utilizac;ao de tecnicas inadequadas de manejo
alimentar e reprodutivo.
o conhecimento previo da estrutura
dos rebanhos caprinos e ovinos existentes,
quanto aos Grupos geneticos explorados e sua
relac;ao com os produtos produzidos, podeni
promover a partir da identificac;ao dos pontos
de estrangulamento tecno16gico e dos recursos
subutilizados, uma maior eficiencia produtiva
e, conseqtientemente, uma maior rentabilidade
na atividade (Castel et aI., 2003). Logo,
visando contribuir com 0 desenvolvimento
da caprinovinocultura
local, objetivou-se
com este trabalho, caracterizar os rebanhos
caprinos e ovinos na regiao semi-arida do
estado da Paraiba, identificando as estruturas,

o direcionamento da produc;ao e as unidades de
produ<;ao, alem de disponibilizar informac;5es
para uma maior eficiencia das atividades.
Material e Metodos
A pesquisa foi realizada na regiao do
Cariri paraibano, abrangendo dez municipios:
Boa Vista, Cabaceiras, Gurjao, Monteiro,
Prata, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Santo
Andre, Sume, Taperoa e Zabele, por meio da
aplicac;ao de questionarios que objetivaram
coletar informac;5es sobre tamanho das
propriedades, estrutura dos rebanhos, ra<;as
caprinas e ovinas, e 0 direcionamento da
produ<;ao.
Descric;fio da area amostrada
Localizada no centro do estado da
Paraiba, a regiao do Cariri ocupa uma area de
11.235 km2, distribuidos em trinta municipios,
e apresenta a maior densidade de caprinos
(19,19 cabec;as/km2) e ovinos (14,79 cabec;asl
km2) do continente americano (FIBGE, 2000).
Ressalta-se que os dez municipios selecionados
para a pesquisa concentram em tomo de 50%
do rebanho caprino e ovino da regiao. 0 Cariri
esta inserido no Semi-arido brasileiro, com
clima quente e seco, temperatura media acima
de 26°C a sombra e pluviosidade irregular
entre os anos e entre os meses do ano, com
valores variando de 250 ate 700mmlano. Os
solos sao em geral, rasos, pedregosos e secos
(Guimaraes Filho et aI., 2000). A vegeta<;ao
natural predominante e a caatinga, rica em
especies forrageiras nos seus tres estratos,
herbaceo, arbustivo e arb6reo, sendo que,
aproximadamente, 70% das especies botanicas
da caatinga participam significativamente da
composic;ao da dieta dos ruminantes (Araujo
Filho et aI., 2002).
Amostragem e coleta dos dados
As informa<;5es quantitativas primarias
foram obtidas a partir de questionarios
resultantes de entrevistas conduzidas em
159 propriedades (30% dos produtores de
caprinos e ovinos da regiao), escolhidas de
forma aleat6ria, nos dez municipios citados.

Apos os testes de consistencia e eliminayao
de questionarios, a amostra foi constituida
por 152 entrevistas. Embora priorizasse
a pecuaria caprina, ovina e bovina, 0
questionario
continha informayoes
sobre
outras atividades agropecuarias desenvolvidas
nas propriedades.
o questionario continha 1.556 questoes
fechadas e 13 abertas. 0 tempo das entrevistas
variou de uma hora e vinte minutos a quatro
horas e cinqlienta minutos. As entrevistas
foram realizadas por uma {mica pessoa e
com igual sistematica, evitando, assim, erros
de interpretayao. Aplicados os questionarios,

uma revisao foi efetuada por tecnicos que nao
participaram das entrevistas, com 0 intuito de
direcionar normativas as informayoes obtidas.
Banco de dados e analise (formayao dos
Grupos homogeneos de produtores).
Os dados foram digitados utilizandose 0 modulo FSP do SAS (1999). 0 sistema
constituiu-se de 15 arquivos, relacionados entre
si atraves de variaveis chaves. Urn segundo
programa reuniu todos os 15 arquivos em urn
unico arquivo, contendo 1.569 variaveis (com
1.556 questoes fechadas e 13 abertas), que
possibilitaram a elaborayao de variaveis nao
obtidas diretamente do questionario (Tabela 1).

Respostas
N°
1.
2.
3.
4.
5.

lndicadores
fisicos da propriedade
rural
lndicadores
sociais do proprietario
e familia
lndicadores
do financiamento
rural
Lavouras praticadas
Atividades de pecuaria

5.1. Manejo

alimentar

5.2. Manejo reprodutivo
5.3. Manejo produtivo
5.4. Manejo sanitario
5.5. Manej 0 genetico
5.6. Rentabilidade
da explorac,;ao
6. Fatores mais importantes
Total

Utilizou-se a analise de agrupamento,
tecnica estatistica que permite determinar
a partir das caracteristicas das unidades,
subconjuntos
similares (Duran e Odell,
1974). Para proceder a formayao dos Grupos
homogeneos, 0 primeiro passo foi a seleyao
previa das variaveis a serem retidas, procurando
escolher as que mais explicassem a variayao
do fenomeno estudado (Fortes, 1981). Neste
trabalho, a escolha das variaveis se baseou em
pesquisas sobre os sistemas de produyao no
semi-arido do Nordeste do Brasil (Tourrand et
aI., 1993; Rolanda Junior, 2004; Souza Neto et
aI., 2004). Baseado nesses autores considerou-

197
34
12
10
697
1 16
81
154
37
220

Fechadas
194
27
11
10
695
116
81
154
37
220

11

11

1.569

1.556

Ab ertas
3
7
1

2

13

se que a escolha das especies animais a
serem exploradas nas unidades agranas e
influenciada pelas condiyoes ecologicas e
produtivas; de mercado e consumo familiar;
disponibilidade de capital e mao-de-obra; das
necessidades de recursos e fluxos financeiros;
tradiyoes; dificuldades inerentes a criayao de
cada animal; acesso as inovayoes tecnicas e
sua natureza. Alem disso, no Brasil 0 principal
fator de diferenciayao entre os produtores
e 0 nivel de capitalizayao (Guanziroli et aI.,
2001). No Nordeste brasileiro, 0 tamanho das
propriedades e urn indicador para expressar
essa diferenciayao. Por esses motivos foram

selecionadas para a forma<;ao dos Grupos
as vari{lVeis: numero de caprinos, ovinos e
bovinos, em unidade animal (UA), e area
da propriedade destinada a pecwiria, em
hectares.
Para proceder a forma<;ao dos Grupos,
necessitou-se ainda que fossem escolhidos
a numero de Grupos desejados, a medida
de distancia e a criteria de agrega<;ao dos
elementos
do conjunto de observa<;oes
(Sampaio, 1993). 0 numero de Grupos foi
escolhido considerando a Cubic Clustering
Criterion (CCC) e a percentual de explica<;ao
da variancia (R2), conforme descrito em
Khattree e Naik (2000).
Para a farma<;ao dos Grupos utilizouse urn metoda multivariado nao hierarquico

com base no metoda k-means (proc fastclus).
Utilizando-se
as variaveis
selecionadas,
aplicou-se a procedimento de forma<;ao de
Grupos homogeneos (cluster) tomando par
base a exposto par Khattree e Naik (2000).
Ap6s a agrupamento, foi realizada uma analise
discriminante can6nica visando identificar
fatores para explicar as Grupos formados. Foi
utilizado a Pacote Estatistico SAS System far
Windows y'S (1999).

Caracterizac;iio dos agrupamentos
Foram identificados
cinco Grupos
homogeneos representativos das atividades
agropecuanas desenvolvidas na regiao (Tabela 2).

Grupos
Porcentagem de produtores
Area media das propriedades
(ha)
Proprietario
das terras (% de produtores)
Recebeu assistencia tecnica (% de
produtores)
Disponibi1idade
de agua nas propriedades
(meses)
Disponibilidade
de
Monofasica
energia e1etrica (%
Trifasica
de produtores)
Mao-de-obra
familiar (%)
Mao-de-obra permanente contratada
(homens)
Numero de caprinos (cabe9as)
Numero de ovinos (cabe9as)
Caprinos
Ovinos
Renda
bruta
anual Bovinos
dos produtores (R$)
Outras
Dentro *
Atividades
Fora **
Total

I
47
57
90
39

II

III

22
116
94
41

18
314
93
43

IV
9
407
100
62

V
4
1141
100
60

9

9

11

12

20

72
18

62
38

46
50

31
69

20
60

84
0

65
1

64
1

51
1

34
2

59
26
2.060
369
2.699
14
3.650
8792

88
64
3.657
1.496
3.037
7
3.955
12.152

208
50
7.335
679
5.607
0
1 1.300
24.921

202
216
7.117
5.979
5.821
800
6.777
26.494

432
86
12.234
1.370
5.610
2.740
22.080
44.034

*Outras atividades dentro da propriedade (venda de esterco e lenha); **Outras atividades fora
da propriedade (presta<;ao de servi<;os com pecuaria, presta<;ao de servi<;o em outras atividades,
aposentadoria e outras).
A area media das propriedades variou
de 57 (Grupo I) a 1.141 hectares (Grupo V),
sendo esta ultima semelhante a area media de

explora<;ao de caprinos no Norte e Leste da
Espanha (Acero de la Cruz et aI., 2003). Sabese que a tamanho das propriedades representa

urn fator importante quanta a decisao do que
e como explorar, alem de ser urn limitante
que precisa ser adequadamente estudado,
sobretudo 0 que tange a peculiar zona semiarida nordestina.
Estrutura dos rebanhos
o sistema associativo, com produ<;ao
de caprinos, ovinos e bovinos, se caracterizou

Grupos
Total de caprinos, ovinos e bovinos
Propriedades
sem caprinos (%)
Propriedades
sem ovinos (%)
Propriedades
sem bovinos (%)
Relayao caprino ovino
Relayao caprino + ovino/bovino

A maioria dos rebanhos apresentou
uma quantidade de reprodutores inferior a
necessaria para cobrir 0 numero de femeas.
Quanto as matrizes, observou-se que a sua
reposi9ao praticamente nao era feita, com
animais ultrapassando 0 momenta de serem
descartados (seja por idade, baixa produ<;ao
etc.), talvez em decorrencia da elevada taxa de
mortalidade dos animais jovens.
Rac;as caprinas e ovinas produzidas
Observou-se uma grande variedade e
miscigena9ao de ra9as ovinas, e com maior
intensidade para as ra9as caprinas. Verificouse, tambem, uma falta de direcionamento
produtivo, nao havendo defini9ao previa
do que seria explorado em cada cria9ao
(leite, carne ou leite e carne), nem qual
ra9a apresentaria maior aptidao e potencial
produtivo para 0 alcance do planejado. Fato
constatado em urn rebanho formado por
feme as Sem Padrao Racial Definido (SPRD)
e servido por tres reprodutores: urn Saanen,
urn Pardo Alpino e urn Boer. De acordo com
Soares Filho et al. (2001), a escolha da ra9a
e muito importante para determinar 0 sucesso
do empreendimento, contudo, no processo de
escolha, os fatores ambientais tambem devem

como 0 esquema mais utilizado pelos
produtores. Considera-se este tipo de pecuaria
integrada uma vanta gem, visto que representa
uma diversifica9ao positiva para efeito de
oportunidades de mercado.
Os efetivos medios dos rebanhos
consistiram de val ores crescentes em rela9ao
a area total das propriedades, observadas pela
varia9ao do Gmpo I ao Gmpo V (Tabela 3).

I
78
8
19
25
3,32
10

II
161
6
0
24
1,28
1 1,31

III

290
0
18
14
4,18
7,87

IV
439
0
0
15
0,94
19,92

V
560
0
0
40
5
12,34

ser utilizados como parametros de ajustes.
o conhecimento dos parametros geneticos e
fenotipicos das caracteristicas utilizadas como
criterios de sele9ao e, a avalia9ao genetic a, sao
indispensaveis para escolha dos pais da futura
gera9ao (Tholon et al., 2001).
Em todas as propriedades
houve
predominancia de animais mesti90s, embora,
normalmente com a utiliza9ao de urn ou mais
reprodutores puros (ou bem caracterizados
quanto ao padrao racial). Em alguns casos,
adquiria-se,
quando
possivel,
algumas
femeas, tambem puras. Entretanto, nao foi
observado em nenhum dos Gmpos, metodos
de sele9ao e de manejo reprodutivo visando a
melhoria da produ9ao ou mesmo no sentido de
padroniza9ao do rebanho. De acordo com as
afirma90es de Camacho Vallejo et al. (2002),
sistemas de manejo inadequados ou deficientes
representam uma das principias razoes da baixa
produtividade. Confirmando tal pressuposto,
Sarmento et al. (2003), afirmaram que 0
aprimoramento das priticas de manejo e das
condi90es de cria9ao pode promover uma
melhoria significativa da produtividade. Em
menor ProPor9ao, observou-se nas unidades
visitadas, 0 usa de reprodutores mesti90s
oriundos da propria cria9ao ou de outras

propriedades, obtidos atraves de emprestimo,
quando 0 numero de feme as do rebanho nao
justificava as despesas com urn reprodutor.
Foram computados nove Grupos de

D Parcla Alpina

rayas caprinas (Figura 1 [aD, obtidos a partir
da analise multivariada, predominando 0 tipo
SPRD (28%), seguida pela SPRD e Parda
Alpina com seus mestiyos (27%).
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Os
umcos
rebanhos
formados
exclusivamente com rayas puras foram a Parda
Alpina (1%) e Anglo-Nubiana (8%), com
muitos dos criadores realizando, inclusive,
registro geneal6gico na Associayao Brasileira
dos Criadores de Caprinos.

planejamento de tecnologias e metodologias
mais adequadas para a produyao caprina
e ovina, principalmente
em relayao a
determinayao das especies animais e recursos
alimentares mais eficientes para cada modelo
de produyao adotado na regiao.

o uso de reprodutores e feme as de
origem Alpina predominou nos rebanhos
onde se queria renovar a funyao leiteira, uma
vez que ao longo de seculos, estes animais
passaram por urn processo de seleyao natural,
possivelmente negativo do ponto de vista
produtivo. AMm disso, dos dez municipios
pesquisados,
apenas Taperoa nao estava
ligado a algum Programa do Leite, quer seja
de ambito municipal, estadual ou federal.

Sabendo-se que a produyao de urn
animal e 0 reflexo do produto dos fatores
hereditarios e do meio onde vive, a exportayao
de animais ex6ticos de alta produyao deve
ser planejada de modo que as condiyoes de
alimentayao e do ambiente no pais de destino
sejam adequadas ao nivel de produyao da raya
a ser importada. Apenas desse modo a raya
importada podera desenvolver sua maxima
capacidade produtiva. Portanto, antes de
procurar uma resposta quanta a melhor raya
a ser explorada, devem-se avaliar quais as
condiyoes disponiveis na propriedade (clima,
recursos alimentares, sistemas de explorayao
etc).

A utilizayao de reprodutores e femeas
Anglo- Nubiano ocorreu com maior intensidade
onde os rebanhos eram mais voltados para a
produyao de came, embora, alguns produtores
tambem os utilizem visando urn incremento na
produyao leiteira, tendo em vista que a raya
e considerada como de dupla aptidao, came e
leite.
Exceto 0 tipo SPRD, as demais rayas
nativas estao enquadradas nas "Varias Rayas",
com criadores apenas dasrayas Moxot6, Serrana
Azul e Caninde. Animais das rayas Gurgueia,
Marota, Repartida, Grauna, Nambi ou outras
rayas nativas aparecem de forma esporadica
e em pequenas quantidades nas unidades
produtivas. Steinbach (1987) afirma que,
em geral, importam-se rayas em decorrencia
do desconhecimento do potencial produtivo
dos animais aut6ctones e que na maioria dos
casos, as rayas nativas tern seu desempenho
produtivo mascarado por praticas inadequadas
de manejo, sendo prejudicadas pela ausencia
de uma analise economica global.
Pode-se inferir que nao existe, de
forma consistente, urn direcionamento por
parte de Instituiyoes de Politica Agraria,
de Ensino, Pesquisa e Fomento, bem como
dos produtores, para 0 desenvolvimento e

Em menor intensidade
que para
caprinos, 0 cruzamento desordenado das rayas
ovinas tambem foi verificado nas propriedades
visitadas. Araya ovina predominante foi a
Santa Ines (51 %), sendo inclusive, utilizada
no cruzamento com as demais rayas (Figura
1 [b D.
De maneira representativa, com 14%,
observou-se as demais rayas Nativas (Morada
Nova, Barriga Negra, Cariri, Rabo Largo,
Cara-curta do Cabugi). Constatou-se na area
pesquisada que as rayas caprinas nativas (79%)
e ovinas (97%) foram predominantes.
Houve
0
predominio,
nas areas
pesquisadas, de rayas ovinas deslanadas,
possivelmente em virtude da maior rusticidade,
prolificidade e excelente qualidade de came e
peles destes animais.
Evoluc;ao dos rebanhos
(1993/2003)
No
caprinos,

eaprinos

e ovinos

que diz respeito aos rebanhos
0 Grupo I e 0 unico a apresentar

evolu9ao positiva (15%), provavelmente
em virtude do surgimento do programa de
compra do leite, financiados pelo Governo
Estadual e Federal. Nos Grupos II, III, IV
(-62%, -5% e -33%, respectivamente) ocorreu
uma diminui9ao significativa nos rebanhos,
associando-se na maioria das vezes, a venda de
animais, realizada como forma de administrar
a seca (diminuir 0 rebanho para viabilizar
a aquisi9ao de alimento para manuten9ao
dos animais que ainda permanecem na
propriedade). Melhorias no manejo alimentar
devem ser implementadas, principalmente no
que tange a conserva9ao e armazenamento
de forragens, visando diminuir os efeitos
indiretos do clima (Pimenta Filho et aI., 2004).
Na realidade, a falta de uma politica agricola
apropriada para a regiao, contribui para a
redu9ao dos rebanhos.
Apenas no Grupo I (-44%) ocorreu
redu9ao no rebanho ovino. Possivelmente, a
medida em que se expandia 0 mercado de leite
caprino, havia uma substitui9ao gradual dos
rebanhos ovinos por cabras, alem de motivos
similares aos mencionados anteriormente para
capnnos.
Nos Grupos II e III houve urn maior
investimento em ovinos, provavelmente em
virtude dos recursos destinados a aquisi9ao de
cabras leiteiras ser insuficiente para adquirir
animais de melhor qualidade, 0 que os levou a
investir em ovinos de boa qualidade.

o Grupo V dos rebanhos caprinos
e os Grupos IV e V dos ovinos nao foram
mencionados, em virtude dos dados obtidos
serem inconsistentes.
A eleva9ao do efetivo caprino, no
Grupo I, e ovino, nos Grupos II e III, pode
estar relacionada com a maior adaptabilidade
destes animais ao ecossistema regional, em
rela9ao aos bovinos, por exemplo. A escassez
de recursos forrageiros e a baixa produ9ao de
graos no Cariri paraibano inviabilizam, na
maioria das vezes, a produ9ao de bovinos,

favorecendo a explora9ao de animais
pequeno porte (caprinos e ovinos).

de

Rebanhos
com
quantidade
de
reprodutores
inferior a necessaria
para
cobrir 0 numero de feme as e a utiliza9ao de
matrizes ultrapassando 0 momenta de serem
descartadas, caracterizou, de modo geral, os
grupos avaliados.
Ficou evidente a dilui9ao genetica das
ra9as caprinas e ovinas nativas na regiao do
Cariri paraibano.
Verificou-se umafaltade direcionamento
produtivo nos grupos analisados e a inexistencia
de escolha de ra9as mais apropriadas para cada
sistema de produ9ao adotado.
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