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1. APRESENTAÇÃO 
 

O mundo, principalmente o Brasil, vive a crise pandêmica do Covid-19 sem precedentes 

e reflete nos modos de se fazer ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 

emergencial.  

O Governo do Estado da Bahia, através da CAR - Companhia de Desenvolvimento e 

Ação Regional vem desenvolvendo várias estratégias para reduzir os impactos e 

contágios do Covid-19 no meio rural e desta forma, por medida de precaução, instituiu a 

ATER à distancia, construindo com as Entidades contratadas, um Plano de Ação que 

pudesse ser desenvolvido através de diversos eventos utilizando redes e plataformas 

virtuais, sem prejuízos aos serviços e sem riscos para as famílias agricultoras, povos e 

comunidades tradicionais.  

Neste contexto o Manual Técnico de Boas Práticas Caprinos e Ovinos é um dos produtos 

da parceria entre a AGENDHA e a CAR | PDRS -  Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (Bahia Produtiva) e visa fornecer orientações gerais para Associações e 

ACRs - Agentes Comunitários Rurais acerca de alguns aspectos operacionais vinculados 

a criação de caprinos e ovinos nos Territórios de Identidade de Itaparica e do Semiárido 

Nordeste II.  

Com o fito de contribuir com as atividades de campo das Associações e dos ACRs – 

Agentes Comunitários Rurais, o Manual de Boas Práticas da Caprinovinocultura é um 

documento técnico e pedagógico para esclarecer dúvidas e como instrumento de 

complementação das atividades já desenvolvidas pela ATER junto às famílias 

participantes beneficiárias, nesse tempo de restrições ações presenciais e para além 

desse período da pandemia. 

O Manual, visa subsidiar ainda mais o melhoramento do manejo e das técnicas 

indispensáveis às criações de caprinos e de ovinos, pelas famílias participantes 

beneficiarias desse Projeto, favorecendo o aproveitamento dos potenciais dos 

agroecossistemas familiares e coletivos, visando otimizar o desempenho produtivo e a 

rentabilidade dessas atividades socioprodutivas. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

O Estado da Bahia se destaca nacionalmente por possuir o maior rebanho de caprinos 

e ovinos do país, e 80% dos seus rebanhos concentram-se na região semiárida 

(AROUCHA, 2012), e nela esses sistemas produtivos também são uma das atividades 

mais importantes no âmbito da agricultura familiar, dos povos indígenas e das 

comunidades tradicionais, principalmente para as de Fundo de Pastos, pelos contextos 

socioambiental e socioeconômico, sendo uma das principais fontes de alimentos: carne 

e leite; e de renda para milhares de famílias camponesas, contribuindo 

determinantemente para a segurança alimentar e nutricional, e como fonte de trabalho e 

de ingresso financeiro, além de contribuir para a permanência dessa população rural em 

suas terras – individuais ou coletivas – ou nos seus territórios ancestrais.    

 

A AGENDHA, por meio da Prestação de Serviços de ATER pública e gratuita, do Projeto 

Bahia Produtiva, tem desenvolvido atividades predominantemente práticas de base 

agroecológica e socioambiental, voltadas para a melhoria do Manejo Sustentável dos 

criatórios de caprinos e de ovinos, incluindo as práticas sobre alimentação saudável com 

base nos recursos da Biodiversidade das Caatingas e da Agrobiodiversidade dos Povos 

e das Comunidades Tradicionais e da Agricultura Familiar locais. Essas Capacitações 

Coletivas, com a realização de visitas técnicas, de oficinas, de dias de campo, de 

intercâmbios e de seminários, associados à busca constante por acesso à novos 

projetos, principalmente de fomento e de financiamentos não reembolsáveis, visando-se 

obter mais recursos financeiros, associados à assessoramentos e apoios técnicos, para 

melhorar as condições de desenvolvimento destes criatórios de base agroecológica, 

assim como, para o beneficiamento e a comercialização dos diversos produtos da 

caprinocultura e da ovinocultura.  

 

Nesta perspectiva, a AGENDHA, além de desenvolver essas diversas atividades de 

capacitação agroecológica, socioambiental e socioeconômica, dissemina a utilização – 

in natura, como fenos e/ou como silagens – dos recursos locais da biodiversidade e 

agrobiodiversidade, que tem muitas espécies vegetais forrageiras de grande capacidade 

e diversidade nutricional, de forma associada à implementação de RAMPAs - Reservas 

Agroecológicas de Mandacarus e Palmas, nas quais se cultiva de forma integrada 

variedades de mandacarus (Cereus jamacaru), de facheiros ou mandacarus-de-facho 
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(Pilosocereus pachycladus) e palmas forrageiras, de espécies dos gêneros Opuntia e 

Nopalea, que sejam resistentes às cochonilhas carmim (Dactylopius coccus).  

 

 

Figura 1 - Plantio de Mandacaru em ação da RAMPA 

 

As RAMPAs são plantadas predominantemente em área de sequeiro devidamente 

cercadas, para que as famílias possam cultivar e manter essas reservas de plantas 

forrageiras resistentes às secas para a alimentação continuada das suas criações, 

principalmente para suprir as necessidades nutricionais dos criatórios nos períodos das 

estiagens anuais e nos tempos de secas. 

 

E para além da superação das necessidades de se conviver com a semiaridez, com a 

sua natural escassez água e as restrições de forragens dos períodos sem chuvas, é que 

se tem a importância desse Manual Técnico de Boas Práticas Caprinos e Ovino, 

como suporte técnico e ecopedagógico para se melhor planejar e desenvolver as práticas 

agroecológicas, socioambientais e socioeconômicas voltadas para ampliar a oferta de  

alimentos; para prevenir o aparecimento de doenças e reduzir seus danos, fazendo-se e 

mantendo-se instalações mais apropriadas, de se ter todos os cuidados de higienização 

e se utilizar os métodos de prevenção; bem como para o melhoramento genético e a 

adequação e a melhoria do manejo reprodutivo. Que, se bem utilizados resultarão em 

menor mortandade, mais produtividade e melhores e maiores disponibilidades de 

alimentos e de outros produtos, que poderão ser comercializados – in natura e/ou 

beneficiados – com melhores e mais justas remunerações pelos produtos 

comercializados. 
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3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA CAPRINOVINOCULTURA NOS TERRITÓRIOS 

DE IDENTIDADE ITAPARICA E SEMIÁRIDO NORDESTE II. 

 

A Zona Semiárida brasileira e o bioma Caatinga, apesar de suas restrições 

edafoclimáticas e pelas historicamente reduzidas Políticas Públicas de todas as 

naturezas, destacam-se pela diversidade de suas atividades socioprodutivas e 

socioeconômicas, sendo a pecuária, notadamente a criação de caprinos e de ovinos, as 

que de maior importância e de mais sustentabilidade socioambiental e socioeconômica, 

de muitos Municípios e Microrregiões dos seus vários Estados, principalmente pela sua 

valiosa contribuição para a segurança e, a razoável autonomia, alimentar e nutricional 

das famílias que se dedicam à essas atividades socioprodutivas já centenárias.  

 

A criação de caprinos e ovinos, com rebanhos que supera as demais, face a sua fácil 

adaptação às condições edafoclimáticas adversas aos outros tipos de criatórios, por 

conseguirem melhor suportar os períodos de longas estiagens anuais e, principalmente 

os anos de secas, por consumirem menos água e necessitarem de menor quantidade 

de alimentos por animal, aproveitando melhor os recursos forrageiros locais, para se 

manterem vivos, se reproduzindo e criando suas parições. Aroucha, E.P.T.L & Aroucha, 

M.L. 2018, em artigo sobre a técnica de cultivo consorciado de Mandacarus, Facheiros 

e Palmas forrageiras, em sistemas de RAMPA - Reserva Agroecológica de Mandacarus 

e Palmas, destacam as características de alimentação dos rebanhos caprinos. 

 

“Animais herbívoros, bastante seletivos quanto à dieta em ramoneio, pois, 
mesmo sendo criados predominantemente em sistema de pastoreio livre e 
extensivo, os caprinos se caracterizam por terem o hábito alimentar baseado em 
comer folhagem, principalmente de ramas, tanto herbáceas quanto de arbustos 
e árvores, por isso que é comum encontrar esses animais esticados sobre as 
patas traseiras ou mesmo no alto de árvores a procura de folhagem tenra das 
pontas das ramagens – ramoneio – dos galhos mais jovens. 
Assim é que todos os caprinos de raças tradicionais, aquelas decorrentes dos 
rebanhos introduzidos pelos colonizadores, desde as primeiras expedições que 
chegaram durante o processo de ocupação das terras e territórios indígenas, das 
muitas etnias brasileiras, coevoluíram com as muitas espécies de vegetais mais 
palatáveis, tecnicamente denominados de forrageiros, que seletivamente foram 
utilizando em suas dietas, compostas por diferentes tipos de plantas herbáceas, 
arbustivas e arbóreas, de partes vegetais, como raízes, rizomas, bulbos, gemas, 
brotos, folhas, flores, frutos, sementes e cascas e de condições e formas: verdes, 
maduras, fenadas e secas, de acordo com os períodos cíclicos de chuvas, de 
estiagens e/ou de secas.” 
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Para além da adaptabilidade dos rebanhos de caprinos e de ovinos às condições 

edafoclimáticas, socioambientais, socioculturais e socioeconômicas das Caatingas e das 

pessoas do Semiárido, é importante ressaltar o desenvolvimento de estratégias de 

convivência socioambientalmente sustentável com a semiaridez, dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais, que nos últimos anos têm sido reconhecidas, valorizadas, 

valorizadas e/ou aprimoradas por vários Organismos Governamentais de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Universidades e Institutos Federais e Estaduais, muitas deles 

estimulados e/ou demandados, por Organizações Não Governamentais e Organizações 

Movimentos Sociais do Campo e das Florestas, que por mais de três décadas resgatam 

e constroem coletivamente a junção de saberes tradicionais com conhecimentos técnico-

científicos visando-se melhorar e aprimorar as estratégias e as práticas de base 

agroecológica e socioambiental para a Caprinocultura e a Ovinocultura familiar e 

associativa/cooperativa.  

 

Nessa incansável jornada de Cooperações Interinstitucionais, com e para as famílias de 

das Caatingas, a AGENDHA tem contribuído para diversificar e aprofundar as 

discussões, os avanços, as proposições e as implementações de Políticas Públicas, no 

sentido de consolidar as múltiplas sustentabilidades, no âmbito da convivência com a 

semiaridez, se contrapondo à Programas e Projetos de governos não democráticos, que 

propositadamente impuseram por muitas décadas, a nefasta ideia de “Combate à Seca”.  

 

Assim sendo, desde o ano de 2003, em sua atuação nos Municípios dos Territórios de 

Itaparica e em alguns Semiárido Nordeste II, nos quais a caprinocultura e a ovinocultura 

têm grandes e estratégicas importâncias socioambiental, e sociocultural, se constituindo 

em alguns desses Municípios como a principal atividade socioeconômica, contribuindo 

decisivamente para o “sustento” e a geração das rendas diretas das famílias criadoras e 

indiretas das populações dessas e de outras municipalidades, com grande destaque 

para as tradições culinárias – carnes e laticínios –, e para a produção e a utilização de 

artefatos de peles dessas espécies da pecuária tradicional das Caatingas e do Semiárido 

nordestino e brasileiro.  
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3.1.1. Território de Itaparica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para compreensão da importância dessa atividade no Território Itaparica, evidencia-se 

a partir de uma série de levantamentos e análises sobre a socioeconomia do Estado da 

Bahia, como por exemplo, em relação ao Anuário Estatísticas dos Municípios Baianos, 

desenvolvidos pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 

consolidado em 2014, com registro de dados do período de 2008 a 2011, tem-se uma 

análise evolutiva das atividades da caprinocultura e da ovinocultura. 

 

Avaliar o comportamento desses rebanhos do ponto de vista de seus quantitativos, 

permite, por exemplo, uma apuração das suas importâncias produtiva e reprodutiva e 

quais horizontes se pode vislumbrar, como tendência de evolução: crescimento, 

estabilização ou decrescimento de suas respectivas quantidades. Compreender esses 

cenários, é fundamental para o desenvolvimento de estratégias visando-se ampliar o 

suporte apropriado, de Políticas Públicas governamentais e não governamentais, à 

essas atividades socioprodutivas tradicionais, na perspectiva de seus aprimoramentos e 

de suas sustentabilidades continuadas.  

 

Salienta-se que nos últimos seis a sete anos (de 2011 a 2016/2017), a região passou 

por uma das secas mais prolongadas de toda a sua história, ou seja, a maior dos últimos 

cem anos.  

 

 

Figura 2 - Mapa Território Itaparica. Destaque verde para o Estado da Bahia 
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3.1.2.  Efetivo de rebanhos de caprinos e de ovinos dos Municípios do 

Território Itaparica. 

 

O quadro 1, apresenta em quantitativos (cab.) o efetivo dos rebanhos caprinos/ovinos e 

o comportamento evolutivo dos mesmos ao longo dos quatro anos avaliados. 

 

Quadro 1. Sistematização evolutiva dos rebanhos caprinos e ovinos, Território Itaparica – adaptado 
da SEI.BA.2014 

MUNICÍPIOS 
REBANHOS 
(cabeças) 

2008 2009 2010 2011 
DIFERENÇA  

(De 2008 para 2011) 
% 

Abaré 
Caprinos 23.320 24.000 24.800 26.680 3.360 14,41 

Ovinos 13.084 12.000 11.760 13.560 476 3,64 

Chorrochó 
Caprinos 21.000 22.000 23.000 25.520 4.520 21,52 

Ovinos 12.500 11.000 10.600 12.540 40 0,32 

Gloria 
Caprinos 16.000 17.900 19.600 20.460 4.460 27,88 

Ovino 5.300 6.500 7.065 7.410 2.110 39,81 

Macururé 
Caprinos 28.000 29.600 31.080 33.744 5.744 20,51 

Ovinos 4.990 5.300 5.560 5.890 900 18,04 

Paulo Afonso 
Caprinos 18.050 19.000 19.950 20.780 2.730 15,12 

Ovinos 16.333 12.000 12.636 13.200 - 3.133 - 19,18 

Rodelas 
Caprinos 9.002 9.500 10.038 10.740 1.738 19,31 

Ovinos 3.740 3.600 3.750 4.110 370 9,89 

TOTAL Caprinos 115.372 122.000 128.468 137.924 22.552 19,55 

 Ovinos 55.947 50.400 51.371 56.710 763 1,36 

 

Fazendo-se uma avalição macro do desempenho e da evolução dos rebanhos de 

caprinos e de ovinos nesse Território, constata-se que nesse período avaliado, o total de 

caprinos evoluiu positivamente, se estabelecendo em 2011 com um rebanho efetivo de 

137.924 caprinos, com um acréscimo percentual de 19,55%, ou seja, um incremento de 

22.552 animais. Já o rebanho de ovinos, pode-se interpretar como um período de 

estabilidade, pois se alcançou nesse mesmo ano de 2011 a quantidade de 56.710 

ovinos, com um acanhado acréscimo percentual de 1,36%, ou seja, o aumento de 

apenas 763 animais, conforme está evidenciado no quadro 1.  
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Ao se fazer uma analogia individualizada entre os Municípios do Território Itaparica, em 

relação dos respectivos rebanhos de caprinos, afere-se que em 2011, os Municípios de 

Macururé com 33.740 caprinos, o de Abaré com 26.680 e o de Chorrochó com 25.520, 

apresentavam os maiores quantitativos, sendo portanto o 1º., o 2º. e o 3º. maiores 

produtores na caprinocultura desse Território. Mantendo-se também nessas mesmas 

três primeiras posições nos anos anteriores, de 2008, de 2009 e de 2010. Enquanto que 

Rodelas teve sempre as menores quantidades de caprinos: sendo 9.002 animais em 

2008, 9.500 em 2009, 10.038 em 2010 e 10.740 em 2008.  

 

Pode-se constatar também que, nesse mesmo período entre os anos de 2008 a 2011, 

todos os Municípios tiveram incrementos positivos das quantidades de caprinos, sendo 

que os três maiores aumentos percentuais foram de Glória com 27,88%, de Chorrochó 

com 21,52% e de Macururé com 20,51%. Seguidos de Rodelas com 19,31% e de Paulo 

Afonso com 15,12%. Enquanto que Abaré foi o Município com menor percentual de 

agregação, com um aumento de somente 14,41%, com crescimentos anuais pequenos 

em 2009 (680 caprinos) e em 2010 (800 caprinos) e mais que dobrado em 2011 (1.880 

caprinos). 

 

Entender que essas quantidades representam tendências, que devem ser interpretadas 

e levadas em consideração quando se vai planejar para as Políticas Públicas, com os 

seus processos de proposição e de de intervenção com o desenvolvimento de 

Programas e de Projetos, para as famílias de PCTAFs envolvidas com essas duas 

importantes atividades socioprodutivas da pecuária camponesa. Pode-se afirmar 

portanto que, num contexto amplo, pelos quantitativos representados nesse ambiente 

avaliativo, se vislumbra uma perspectiva de crescimento e de fortalecimento da 

caprinocultura no Território de Itaparica, para o atendimento as demandas crescentes, 

principalmente de carne e de leite, devido ao crescimento da população humana, o que 

efetivamente dependerá das dinâmicas reprodutivas e produtivas, mais apropriadas e 

eficientes dos rebanhos de caprinos.  

 

Quanto ao rebanho ovino, ainda segundo o quadro 1, o Território apresentou em 2011 

um efetivo de rebanho com 56.710 animais. Num contexto avaliativo individualizado, por 

Município, o de Abaré aparece em 1º. lugar com 13.560 ovinos, o de Paulo Afonso em 

2º. Lugar com 13.200 e o de Chorrochó em 3º. Lugar com 12.540. Constata-se ainda que 
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nesse mesmo ano de 2011, o Município de Glória com efetivo de acréscimo de 2.110 

animais, ou seja, um incremento de 39,81%, o de Macururé com acréscimo de 900, um 

incremento de 18,04% e o de Rodelas com acréscimo de 300 animais, representando 

9,89% de incremento, foram os Municípios que mais avançaram comparativamente aos 

demais. Paulo Afonso, para esse mesmo período avaliativo, apresentou um decréscimo 

de 3.133 animais, representando um incremento negativo de 19,18%. Esse decréscimo 

de Paulo Alfonso explica o baixo desempenho territorial da ovinocultura, que se 

estabeleceu em apenas 1,36% de incremento positivo de somente mais 763 novos 

ovinos.  

 

É preciso portanto, analisar as causas do decréscimo em Paulo Afonso e do baixíssimo 

crescimento de Chorrochó, em termos de quantitativos de ovinos, para que de uma forma 

generalizada não se estabeleçam razões equivocadas para todo o Território de Itaparica, 

quando na verdade foi a redução de 3.133 ovinos (- 19,18%) do rebanho, nos quatro 

anos, ou mais exatamente a redução de 4.333 animais (- 26,53%) do rebanho do ano 

de 2008 para o de 2009, da ovinocultura de Paulo Afonso. E o aumento de apenas 40 

ovinos ou de 0,32% de crescimento de Chorrochó de 2008 à 2011, que influenciaram 

negativamente o resultado desse quadriênio, pois com os respectivos aumentos dos 

rebanhos de Abaré (476 ovinos), de Glória (2.110 ovinos) e de Macururé (900 ovinos) e 

de Rodelas (370 ovinos), que somaram 3.856 animais ou um acumulado de 71,38%, de 

crescimento agregado das suas respectivas ovinoculturas.  

 

3.2. Território Semiárido Nordeste II 

 

Para o território Semiárido Nordeste II, 

considerou-se apenas o levantamento 

estatístico dos Municípios de Jeremoabo, 

de Pedro Alexandre e de Santa Brígida, nos 

quais a AGENDHA está atuando num 

contexto do provimento da ATER a partir do 

Projeto Bahia Produtiva. 

 

Figura 3 - Mapa Território Semiárido Nordeste II 
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3.2.1. Efetivo de rebanhos caprinos e ovinos dos municípios de 

Jeremoabo, Pedro Alexandre e Santa Brígida. 

Quadro 2. Sistematização evolutiva dos rebanhos caprinos e ovinos, Território Semiárido Nordeste 

II, Municípios de Jeremoabo, Pedro Alexandre e Santa Brígida – adaptado de SEI.BA.2014 

MUNICÍPIOS 
REBANHOS 
(cabeças) 

2008 2009 2010 2011 
DIFERENÇA  

(De 2008 para 2011) 
% 

Jeremoabo 
Caprino 37.740 33.972 37.369 39.237 1.497 3,97 

Ovino 33.509 31.833 35.016 40.268 6.759 20,17 

Pedro 
Alexandre 

Caprino 5.408 4.867 5.110 4.580 - 828 - 15,31 

Ovino 13.302 12.636 13.899 14.941 1.639 12,32 

Santa 
Brígida 

Caprino 4.575 4.803 5.600 5.040 465 10,16 

Ovino 12.838 12.196 14.520 14.810 1.972 15,36 

Total 
Caprino 47.723 43.642 48.079 48.857 1.134 2,38 

Ovino 59.649 56.665 63.435 70.019 10.370 17,39 

 

Fundamentado nos dados estatísticos construídos pela Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia-SEI, consolidado em 2014, período 2008 a 2011, quadro 

2, foram extraídos dados específicos dos municípios de Jeremoabo, Pedro Alexandre e 

Santa Brígida, que são municípios atendidos pela AGENDHA/Projeto Bahia Produtiva, 

com algumas Organizações que aprovaram subprojetos da caprinovinocultura, e mesmo 

aqueles subprojetos que não tem relação com essa atividade, de um modo geral os 

beneficiários/as são criadores desses animais. 

 

Configura-se a partir dos dados sistematizados desses municípios, que a caprinocultura 

em 2011 consolidou um rebanho de ovinos com 48.857 animais, que comparativamente 

a 2008, determinou um incremento de apenas 2,38%, com o acréscimo de 1.134 ovinos. 

A ovinocultura, com um rebanho de 70.019 animais em 2011, resultou num incremento 

de 17,39% comparativamente com 2008, um acréscimo de 10.370 ovinos. 

 

Quando se avalia os rebanhos de forma individualizada, especificamente da 

caprinocultura a partir do municípios estudados, verificou-se a seguinte situação: 

Jeremoabo com 39.237 animais em 2011, ocupa o 1º. lugar nesse aspecto; sendo Santa 

Brígida com 5.040 ovinos o 2º. lugar; e o 3º. lugar, Pedro Alexandre com 4.580 animais. 
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Quando estabelecido um comparativo com o rebanho em 2008, verifica-se que, 

Jeremoabo incrementou 3,97%, com 1.497 ovinos; Pedro Alexandre regrediu em 

15,31% com - 828 animais e Santa Brígida expressando 10,16% de acréscimo, um 

incremento no rebanho de 465 ovinos. 

 

No tocante ao rebanho ovino, Jeremoabo também desponta em primeiro lugar com um 

rebanho de 40.268 animais, Pedro Alexandre com 14.941 em segundo lugar, com uma 

mínima vantagem sobre Santa Brígida, com rebanho de 14.810 ovinos. Quando 

comparado ao ano de 2008, verifica-se que Jeremoabo teve um incremento de 20,17%, 

com um acréscimo de 6.759 animais, Santa Brígida incrementou 15,36% com 1.972 

ovinos e Pedro Alexandre acrescentou ao seu rebanho 1.639 animais, correspondendo 

a 12,32% de incremento. 

 

O Território Semiárido Nordeste II apresenta uma diferença em termos quantitativos 

desses criatórios, quando comparado ao Território Itaparica.  A criação de ovinos é maior 

que a de caprinos, enquanto que no Território Itaparica o rebanho da caprinocultura 

prevalece sobre o da ovinocultura. 

 

Esse aspecto é importante levar em consideração, quando na consecução de projetos, 

verificar as aptidões especificas, tanto dos animais para a condição de criação em 

determinadas regiões, bem como, as preferencias da população, que de alguma forma 

tem simpatia maior por uma ou outra espécie animal. 

 

De um modo geral, quando avaliada a tendência de crescimento em ambos territórios 

para os criatórios prevalecentes no período avaliado (2008-2011), a exemplo da 

evolução de 19,55 % do rebanho de caprinos no Território Itaparica, e de 17,39 % 

do rebanho de ovinos no Território Semiárido Nordeste II, se faz necessário 

continuar alimentando esse processo produtivo, com informações e formações das 

populações envolvidas com os referidos criatórios, no sentido de aprimorar as técnicas 

de manejo desses animais, que propiciem uma travessia socioprodutiva menos 

traumática para as mesmas.  

 

É nesse sentido que esse manual se associa a outras inciativas com essa 

intencionalidade, esperando contribuir com os criadores/as desses animais, 
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principalmente na área de abrangência do Projeto Bahia Produtiva, estabelecidos nos 

Territórios de Identidade de Itaparica e do Semiárido Nordeste II.  

 

4- ASPECTOS SOCIOPRODUTIVOS DA CRIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 

 

4.1. Gestão da Unidade Produtiva Familiar - UPF 

 

Tanto na caprinocultura quanto na ovinocultura, assim como nas outros sistemas 

produtivos da agropecuária de base agroecológica e socioambiental, realizar ações de 

planejamento é fundamental para o sucesso de todas as atividades de produção, de 

beneficiamento e de comercialização, a fim de se ampliar as possibilidades de sucesso 

e de ganhos, e ao mesmo tempo, se evitar prejuízos e desilusões, sendo necessário 

estabelecer estratégias de gestão produtiva e gerencial de cada agroecossistema, 

familiar ou coletivo, como um todo. Neste sentido deve-se: 

 Estabelecer os objetivos e as metas que se pretende para cada Subsistema Produtivo: 

os extrativismos sustentáveis, os cultivos e os criatórios de base agroecológica; e seus 

respectivos processos de beneficiamentos limpos de produtos saudáveis;  

 Definir as metas desejáveis, sempre de acordo com as diversificadas e respectivas 

capacidades de suporte e as potencialidades sustentáveis dos bens e dos serviços 

socioambientais, dos demais recursos disponíveis (terras, águas e forragens nativas 

e da agrobiodiversidade) e dos conhecimentos, das experiências e das competências 

humanas, além das capacidades, das disponibilidades e das qualificações de mão-

de-obra familiar e/ou comunitária;  

 Identificar as potencialidades, as limitações, as ameaças e as possibilidades de 

superação e de recuperação de cada agroecossistema familiar e/ou comunitário;  

 Verificar as possibilidades objetivas de se ampliar e otimizar sustentavelmente as 

disponibilidades qualitativas e quantitativas de água – de chuvas e subterrâneas;  

 Verificar as possibilidades objetivas de se ampliar e otimizar sustentavelmente o 

manejo produtivo e a utilização continuada do suporte forrageiro: das pastagens 

naturais e/ou manejadas de Caatingas, dos pastos cultivados, dos campos de 

forrageiras da biodiversidade e da agrobiodiversidade e das capineiras;   

 Conhecer, dimensionar e avaliar cuidadosamente as possibilidades de se melhorar e, 

eventualmente, de se ampliar as instalações para os respectivos criatórios;  

 Revisar e atualizar os conhecimentos práticos sobre os diversos cuidados e manejos 

qualitativos e quantitativos – os de coleta, de beneficiamento, de armazenamento e 
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de utilização de forragens e de preparação de rações mistas; os alimentares e dos 

complementos nutricionais e de sal; os da água e das dessedentações sem 

desperdícios; os sanitários e da saúde dos rebanhos; os reprodutivos e de 

melhoramentos genéticos; os dos pré-partos, dos partos e pós-partos; os das 

ordenhas, das mamadas e dos desmames (apartamentos);  

 Definir os critérios e os processo para a seleção, os preparativos e os cuidados 

indispensáveis para a realização dos abates locais e para os descartes para a 

comercialização dos produtos e/ou de animais em pé;   

 Elaborar e utilizar fichas de controle e de acompanhamentos:  

 De todos os animais do rebanho de matrizes, reprodutores, jovens e crias, contendo 

informações como: o registro de data de nascimento; com as previsões de 

apartamentos, de coberturas e das parições; de controle de peso e de lactação; 

das datas de vacinações e de vermifugações; e de características especificas;  

 Sobre a origem e os custos dos insumos e materiais; da idade, das características, 

das funções ou das destinações e dos valores de animais comercializados – 

trocados, vendidos ou adquiridos; e  

 Sobre os valores obtidos com a comercialização de forragens; de produtos animais 

e de animais vivos.  

 

À esse conjunto de informações e respectivas análises, deve se juntar todas os demais 

conhecimentos que se possa obter sobre as Políticas Públicas, como por exemplo:  

I. Os Programas e os Projetos de Fomentos e de Financiamento não 

reembolsáveis disponíveis e/ou anunciados para serem disponibilizados a 

curto e médios prazos, tanto federais como estaduais, inclusive os de 

Agências Governamentais e/ou Multilaterais, Fundações e/ou ONGs da 

Cooperação Internacional;  

II. As existências e os tempos de permanência de Serviços de ATER pública e 

gratuita, governamental e/ou não governamental;  

III. O avanço dos conhecimentos e das pesquisas de Base Agroecológica, 

Socioambiental e Socioeconômica para a caprinocultura e a ovinocultura no 

bioma Caatinga; e  

IV. As regras e as Legislações Sanitárias Municipais, Estaduais e Federais, em 

vigor.  
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Além de se ter com precisão as demandas atuais e as tendências dos Mercados 

Tradicionais, Institucionais, Diferenciados e Privados, locais, territoriais, estaduais e 

nacionais. Bem como as necessidades familiares e/ou comunitárias de leite e de carne, 

atuais e para o período previsto no Planejamento que será realizado. Logicamente que 

esse processo de Planejamento Estratégico e sua implementação requerem o 

assessoramento e o apoio do Projeto de ATER do Bahia Produtiva.  

 

4.2. Raças 

 

Existe uma grande diversidade de raças puras e de diversas mestiçagens, de caprinos 

e de ovinos, com finalidades e aptidões diferentes, tanto para as produções de leite ou 

de carne e as que são de dupla aptidão. A escolha da raça deve ser fundamentada na 

finalidade desejada para cada criatório.  

 

Figura 4 - Raça Boer (Centro de Capacitação Técnica Vovô Alferes); Anglo Nubiano (Ciência do Leite); Saanen 
(Aprende Fácil Editora); Parda Alpina (Word Press) 

 

Destacam-se entre as raças de caprinos de produção de carne a Boer e a Anglo-

Nubiana, enquanto que para a produção de leite a Saanen e a Parda Alpina.  
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Dentre as raças de ovinos, têm destaque as brasileiras Santa Inês e Morada Nova, e 

também as introduzidas Somalis e Dorper.  

4.3. Sistemas de Criação 

 

Os sistemas de criação são caracterizados de acordo com: 

 A condução apropriada dos rebanhos de caprinos e/ou de ovinos, de acordo com as 

suas respectivas aptidões produtivas;  

 A capacidade de suporte forrageiro: natural e/ou cultivado;  

 A disponibilidade continuada de água, com qualidade apropriada e em quantidade 

necessária;  

 O conjunto de práticas de manejo, preferencialmente sustentáveis, que são adotadas 

para a utilização dos bens e dos serviços socioambientais locais;  

 O atendimento das necessidades, de acordo com as possibilidades reais, de se 

adquirir insumos externos;  

 As condições e pelas apropriações das instalações que são utilizadas;  

 As tecnologias de base agroecológica e socioambiental;  

 As competências humanas, os conhecimentos e as experiências acumuladas, 

associadas à capacidade de mão-de-obra familiar ou comunitária; e  

 Os recursos financeiros disponíveis. 

Esse conjunto de formas e de condições socioprodutivas resultam em distintas 

possibilidades de sistemas produtivos de criação de caprinos e/ou ovinos, ou seja: os 

sistemas extensivos, os semi-intensivos e os intensivos. 

4.3.1. Os Sistemas Extensivos:  

 

Esse é o sistema mais rudimentar e mais comumente utilizado.  

 

Caraterizado por ter um baixo nível tecnológico, onde os animais, na maioria das vezes 

“Sem Raças Definidas” (SRDs) são criados soltos, em pastagens naturais que não são 

manejadas de forma sustentável e se tornam cada vez mais pobres e improdutivas, na 

maioria das vezes com Carga Animal maior e até muito maior do que a Capacidade de 

Suporte Forrageiro da área utilizada e com a manutenção de muitos animais no 
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rebanho, com idades muito além da que é a adequada para que sejam vendidos para o 

abate ou para a formação de outros criatórios.  

 

Caracterizam-se ainda pela pouca quantidade e comumente inadequadas instalações, e 

também pelas pouquíssimas práticas de manejos – alimentares, sanitários, de 

reprodução, das parições, dos apartamentos e de sanidade – e sem procedimentos de 

seleção e de melhoramento racial, resultando em baixa produtividade e alta mortalidade 

dos animais, principalmente das crias e dos em fase jovem.  

 

Nesses Sistemas Extensivos os índices produtivos e de crescimento dos rebanhos 

dependem inteiramente da manutenção da fertilidade natural do solo e da disponibilidade 

de forrageiras nativas e/ou dos restos dos cultivos nos roçados anuais e dependentes 

de chuvas, das condições edafoclimáticas e dos potenciais forrageiros das pastagens 

naturais.  

 

4.3.2. Os Sistemas Semi-intensivos:  

 

Esse sistema de produção de caprinos e/ou de ovinos ainda utiliza formas tradicionais, 

mas cada vez mais incorpora práticas e tecnologias sustentáveis de manejo alimentar, 

sanitário e reprodutivo, procurando “melhorar o sangue” de seus animais “Sem Raças 

Definidas” (SRDs) com a introdução de reprodutores mestiços, meio sangue e até puros 

por cruza, de raças mais produtivas.  

 

Os rebanhos ainda são criados soltos durante o dia, em pastagens naturais ainda sem 

manejo silvopastoril sustentável que cada vez mais se tronam empobrecidas e menos 

produtivas, já preocupando-se em ajustar a Carga Animal com a Capacidade de 

Suporte Forrageiro. Estão cultivando pastos com gramíneas comerciais introduzidas 

que suportam o pastejo e o pisoteio dos diversos tipos de rebanhos, e também formam 

campos de forrageiras, a maioria com o cultivo de palmas forrageiras e plantando 

capineiras com espécies e variedades que suportam alguns cortes por ano. As palmas 

e os capins “picados”, são oferecidos aos fins de tarde, nos apriscos rústicos ou 

chiqueiros. Nos quais também são oferecidos sais minerais, muitas vezes ainda de forma 

aleatória e insuficiente devido a dificuldade financeira de se adquirir as quantidades 

necessárias, esses complemento nutricional indispensável.  
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Progressivamente se tem conseguido reduzir a manutenção nos rebanhos de animais, 

além da idade apropriada para o abate ou para a formação de outros criatórios. E se tem 

adequado e/ou melhorado as instalações e feito as práticas de limpeza e de higienização 

das mesmas, e também já se começa a adotar outras práticas e cuidados de sanidade 

nas parições, com as crias e com os apartamentos dos animais jovens, diminuindo-se 

assim os índices de mortalidade dos caprinos e/ou ovinos.  

 

Nesses Sistemas Semi-intensivos, os índices produtivos e de crescimento dos 

respectivos rebanhos têm melhorado, porém ainda estão abaixo da capacidade potencial 

que ambos conseguem alcançar nas condições de semiaridez do bioma das Caatingas.  

 

4.3.3. Os Sistemas Intensivos:  
 

Esse sistema, tal como foi concebido pelo agronegócio dos grandes pecuaristas 

latifundiários, requer grandes investimentos para se alcançar altas produtividades, é 

muito atrelado aos paradigmas da pecuária dependente de insumos externos e 

agroquímicos e do mercado especulativo das raças controladas por grande pecuaristas 

e/ou empresas das raças de “pedigree” ou com “gráfico de linhagem animal” ou com 

“diagrama genealógico”, que estabelecem valores arbitrários e abusivos de seus 

reprodutores e matrizes registrados, e que são supervalorizados por seus desempenhos 

produtivos que são incrementados por serem criados em confinamentos contínuos em 

instalações muito sofisticadas, com cuidados muito especiais, alimentados com 

concentrados e complementos nutricionais que são associados à estimulantes de 

crescimento, de engorda e de lactação, e são tratados com medicamentos caros, 

inclusive antibióticos. E nos períodos das grandes Exposições e Feiras Agropecuárias 

ou Especificas de Raças Especiais, nas quais ocorrem os concursos de ganho e 

acumulação de peso e de produção leiteira, esses animais campeões passam a ser 

“turbinados” nas semanas que antecedem esses eventos, para poderem “bater os 

recordes” de produção de suas respectivas raças.  

Essas práticas de especulação e de super valorização de animais de sangue puro (POs) 

que são tidos como “especiais” ou “os sonhos de consumo” de médios e grandes 

caprinocultores e ovinocultores, são muito prejudiciais para a Agricultura Familiar de 

PCTAFs, porém para que se possa alcançar os seus padrões reais de produtividade, 
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aproximando-os do potencial desses dois tipos de criatórios tradicionais das Caatingas, 

não se depende exclusivamente da obtenção de animais tão caros e muito exigentes.  

Assim sendo, para a Agricultura Familiar poder se apropriar da lógica e de alguns dos 

componentes desses Sistemas Intensivos, que são caracterizados pelos denominados 

“altos níveis tecnológicos” e que empregam sistematicamente e de forma muito 

sofisticada os diversos tipos de manejos, para se poder alcançar maiores produtividades 

– das parições, dos ganhos de peso em curtos prazos e da produção de leite – é preciso 

se utilizar Tecnologias Agroecológicas e Socioambientais de extrativismo sustentável, de 

produção e de beneficiamentos limpos, associadamente á práticas de Gestão 

Socioeconômica – familiar e comunitária – compartilhada e de Economia Solidária e de 

Comércio Justo.  

 

Esse desafio exige se conseguir fazer um maior planejamento e realizar um rigoroso 

monitoramento e gestão eficiente das diversas atividades produtivas, de beneficiamento, 

de logística e de comercialização, pois necessariamente os diversos investimentos e os 

vários custos da produção de caprinos e/ou de ovinos aumentarão.  

 

Nessa perspectiva, utilizar-se-á o máximo de experiências e de práticas tradicionais de 

forma associada à práticas e à tecnologias agroecológicas e socioambientais de manejo 

alimentar, sanitário e reprodutivo de ambos os dois rebanhos.   

 

Para que se possa avançar no melhoramento genético de seus animais SRDs, para a 

obtenção de crias meio sangue, com a utilização de reprodutores puros por cruza, de 

raças mais produtivas, para que se aumente as diversas produtividades, sem perder a 

rusticidade e a capacidade de conversão alimentar, com a utilização das forrageiras da 

biodiversidade das Florestas e Capoeiras das Caatingas, sob Manejo Silvopastoril 

Sustentável e da agrobiodiversidade, das RAMPAS (Facheiros, Mandacarus e Palmas 

forrageiras); dos Campos de Palmas e de outras Forrageiras; e das Capineiras e dos 

Pastos de capins plantados e nativos e de leguminosas nativas semi-sombreados com 

“pés” de Cajueiros, Facheiros, Juazeiros, Licurizeiros, Mandacaruzeiros, Mangueiras, 

Umbuzeiros e de outras espécies nativas ou introduzidas há muitos anos nos Territórios 

de Identidade de Itaparica e do Semiárido Nordeste II.  
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Para tanto os rebanhos de caprinos e de ovinos continuarão sendo criados soltos durante 

o dia, em pastagens naturais das Caatingas sob Manejo Silvopastoril Sustentável de 

Usos Múltiplos e com total respeito de utilização apropriada da Carga Animal em relação 

à Capacidade de Suporte Forrageiro, para manter continuadamente a diversidade de 

espécies forrageiras e de demais utilidades, com continuada fertilidade e produtividade. 

E também são realizados os pastoreios racionais e programados, dos pastos cultivados 

com gramíneas comerciais introduzidas, com respeito à capacidade de suporte do 

pastejo e de resistência e de recuperação do pisoteio dos diversos tipos de rebanhos.  

 

Complementarmente também devem ser implantadas as RAMPAS e formados os 

Campos de Forrageiras, com o cultivo de palmas forrageiras e outras introduzidas, além 

de se plantar e manejar agroecologicamente capineiras com espécies e variedades que 

suportam alguns cortes por ano. Precisa-se também ofertar as palmas e os capins 

“picados”, aos finais de tarde, nos apriscos apropriados e devidamente higienizados. Nos 

quais também são oferecidos sais minerais, sempre nas quantidades apropriadas e 

continuadamente em conformidade com os referencias técnicos para a utilização desse 

e de outros complementos nutricionais indispensáveis. E indispensavelmente água em 

quantidade apropriada e qualidade necessária. Para tanto também é importante a 

adequação das demais instalações utilizadas para todas as práticas de limpeza e de 

higienização.  

 

São adotadas também todas as demais práticas apropriadas de manejo e os demais 

cuidados com as parições, com as crias e nos apartamentos dos animais jovens, 

diminuindo-se assim os índices de mortalidade dos caprinos e/ou ovinos. Como também 

deve se fazer o descarte programado de animais na idade apropriada para o abate ou 

para a formação de outros criatórios.  

 

A implementação dessas práticas deve continuada, assim como das tecnologias e 

desses manejos agroecológicos, socioambientais e socioeconômicas, para se poder 

viabilizar a adoção pelas famílias agricultoras camponesas, desses Sistemas 

Intensivos, visando-se alcançar ao máximo possível, a ampliação dos índices de 

produtividade  e de crescimento sustentável dos respectivos rebanhos, na busca de se 

aproximar da capacidade potencial que ambos conseguem alcançar nas condições de 

semiaridez do bioma das Caatingas, desses dois Territórios de Identidade.  
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4.4. IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS 
 

Se faz necessário para que o produtor ou a produtora possa ter maior controle e 

informações dos rebanhos, ou seja, permite aos produtores/as conhecer e monitorar com 

precisão o histórico e situação produtiva, reprodutiva e sanitária de cada animal. 

Podendo ser através do uso de brinco, tatuagens, fitas. 

 

 

 

                                       
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemplo de fichas de controle: 

NOME DO ANIMAL NÚMERO DO ANIMAL DATA DE NASCIMENTO PESO AO NASCER 

    

 

Ganho de Peso  

NÚMERO DO ANIMAL 30 DIAS 90 DIAS 365 DIAS 

    

 

Reprodução   

REPRODUTOR FÊMEAS DATA DE ENTRADA 

NO LOTE 
DATA DE SAÍDA 

DO LOTE 
PREVISÃO DE 

PARTO 
OBSERVAÇÕES 

      

 

Ficha de Notificação  

NÚMERO DO ANIMAL DATA DOENÇA OBSERVAÇÃO 

    

Figura 5 - Identificação com brinco. ATER AGENDHA 
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4.5. Instalações  
 

 

 

 
 
                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construções projetadas para proporcionar o manejo mais apropriado a cada fase de 

crescimento dos animais, podendo ser construídas de acordo com as condições de cada 

criador, mas, que sejam capazes de proporcionar, proteção aos animais, de fácil 

higienização, acesso a alimentos concentrados e volumosos, sal mineralizado e água 

limpa.  Além disso, que possa favorecer a separação de lotes, tratamento de animais 

doentes, aplicação de vermífugos. Sendo que, cada estrutura de manejo deve dispor de 

áreas cobertas, bebedouros, comedouros e saleiros, sendo recomendado 2m² por cada 

animal adulto.  

 

 
4.6. Manejo Sanitário  
 

Caracterizado pelas medidas de controle e prevenção das principais doenças, as quais 

contribuem para a saúde dos caprinos e ovinos, sendo fundamental no desempenho 

produtivo dos animais, pois, os animais quando afetados, apresentam baixos índices 

produtivos e reprodutivos. Sendo necessário a cada beneficiário e produtor a 

implementação de algumas medidas de prevenção:  

 Ao adquirir animais de outras propriedades, se certificar e exigir os atestados de 

ausência de doenças e vacinas realizadas, bem como, deixá-los em local separado 

em quarentena.  

 As instalações (currais, aprisco, chiqueiros) servem para separar, conter e vacinar os 

animais. Sendo necessário fazer a limpeza, retirada do esterco uma vez na semana 

Figura 6 - Instalação de Manejo - Aprisco (AGENDHA) 
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para esterqueira, e fazer a desinfecção periodicamente. De acordo com a Embrapa 

2003, a higienização pode ser feita a partir da utilização de: Formol comercial a 5%, 

cal virgem a 40%, Iodophor a 1% e hipoclorito de sódio a 2%. 

 

Figura 7 Higienização de Aprisco com uso de Cal Virgem - Associação de Baixa do Mulungu. Santa Brígida. AGENDHA 

  

 Logo após o nascimento o produtor deve ficar atento, e observar se o cabrito ou 

borrego ingeriu o colostro, fundamental para que possam adquirir maior resistências 

as doenças.  

 Após o nascimento dos cabritos fazer o corte do umbigo na altura de 3 cm, e em 

seguida imergir em solução de iodo a 10%, e assim prevenir que o umbigo sirva 

como porta de entrada das doenças. 

 Em caso de aparecimento de doenças manter os animais isolado dos demais para 

evitar a contaminação, e iniciar o mais breve possível o tratamento.   

 Manter os cochos, bebedouros sempre limpos e por fora das baias. 

 

4.6.1 - Verminose  

 

A verminose é considerada um dos principais problemas encontrados na criação, sendo 

responsável pela diminuição da produtividade e muitas vezes morte dos animais, neste 

sentido deve-se: 
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 Estabelecer programa de vacinação;  

 Vacinar somente os animais acima de 30 dias de idade; 

 Ao vacinar os animais devem ser pesados e divididos em lotes; 

 De Preferência utilizar vermífugos de aplicação oral e respeitar as instruções 

quanto à dosagem; 

 Realizar a troca do princípio ativo anualmente; 

 Não aplicar vermífugos desnecessárias, para evitar o aparecimento de resistência 

dos parasitos aos vermífugos. 

 

 

Figura 8 - Ciclo dos principais vermes dos caprinos. In SILVA (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 9 - Vermifugação na Associação de Marruá em Macururé/BA. AGENDHA 
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4.6.2. Linfadenite Caseosa  

Também conhecida como “Mal do Caroço” é uma doença infecto-contagiosa causada 

por um agente bacteriano ‘Corynebacterium pseudotuberculosis’, e se caracteriza pela 

formação de caroços externos nas regiões dos linfonodos, produzindo abscessos. 

Após diagnosticado, o produtor poderá aplicar 2 ml de iodo 10% diretamente no linfonodo 

alterado, sendo recomendado evitar o rompimento naturalmente. Caso já identificado em 

estágio avançado fazer a retirada do caroço da seguinte forma.  

 Primeiro em separar os animais a serem tratados; 

 Raspar os pelos na região do caroço;  

 Aplicar solução de iodo a 10% para desinfetar o local;  

 Fazer a abertura do caroço de forma vertical para favorecer a saída do pus, para um 

recipiente ou bolsa plástica;  

 Após a retirada aplicar o iodo a 10% dentro do caroço; 

 Aplicar um repelente de mosca varejeiras e cicatrizante; 

 Enterrar ou queimar o pus retirado e juntos as ferramentas descartáveis utilizadas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.6.3. Ectima Contagioso  

 

Também conhecida como “boqueira” é uma doença contagiosa causada por vírus, 

acomete com mais frequência os animais jovens.  Os sintomas se iniciam a partir de 

pontos avermelhados nos lábios, depois pústulas que ao se romperem secam e se 

transformam em crostas parecidas com verrugas. Podendo aparecer nos lábios, nas 

gengivas, narinas, úbere e outras partes do corpo. 

Figura 10 - Sequencia de tratamento e higienização da linfadenite caseosa. AGENDHA 
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Além dos sintomas acima, pode haver formação de pústulas na gengiva, narinas, úbere 

e em outras partes do corpo. Os lábios ficam engrossados, sensíveis e os cabritos e 

borregos têm dificuldade de se alimentar, vindo a emagrecer rapidamente. 

 

Para evitar que os animais atingidos por essa doença venham a contaminar o rebanho, 

os seguintes cuidados devem ser tomados: 

 Separar os animais doentes dos demais da propriedade; 

 Fazer a retirada das crostas evitando que caiam sobre o chão; 

 Com o uso de iodo Glicerinado; 

 Uso de pomadas cicatrizantes. 

 

4.6.4. Piolhos 

 

Os piolhos são patógenos comuns aos caprinos e ovinos, se alimentam a partir do 

sangue dos animais, causando fraqueza, anemia e até mesmo a morte. Ocorrem durante 

todo ano, porém com mais frequência na época das chuvas, sendo de fácil identificação 

através de uma análise visual do animal, de preferência no dorso e na garupa. Ocorrem 

também em outras partes do corpo, causando desconforto, agitação, coceira e 

emagrecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 - Verificação e avaliação de infestação de piolhos. AGENDHA 
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O controle pode ser químico ou a partir de banhos com calda de “NIM” ou de melão-de-

são-Caetano. Sendo previamente preparado o extrato, a partir das folhas e posterior 

preparo da calda.  

 Ao fazer aplicação dar preferência ao horário da manhã;  

 Reaplicar a calda após dez dias; 

 Evitar entrada de animais infectados na propriedade.  

4.7. Manejo Alimentar  

  

Os caprinos e ovinos se alimentam a partir de alimentos volumosos e concentrados, 

sendo de escolha do produtor a forma de como manter seus animais em cada 

propriedade. No entanto, o ideal perpassa pela combinação desses dois alimentos.  

Os volumosos, aqueles que apresentam teores de fibras superiores a 18%, sendo 

forragens verdes ou conservada, a exemplo da silagem e do feno. 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alimentos concentrados dividem-se em concentrados energéticos e proteicos. Os 

energéticos são aqueles que apresentam proteína bruta inferior a 20% e fibra bruta 

também inferior a 18%. São caraterizados pelo alto valor de carboidratos, a exemplo do 

milho, trigo e sorgo.    

Figura 12 - Alimentação Volumosos. AGENDHA 
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Já os proteicos, possuem valores de proteína bruta (PB) acima de a 20% e também 

valores de fibras bruta menores que 18%. A exemplo da soja e o algodão.  

 

 

 

                                        
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É importante enfatizar “A vegetação nativa dos sertões nordestinos é rica em espécies 

forrageiras em seus três estratos, herbáceo, arbustivo e arbóreo” (ARAUJO; et al, 2006). 

Sendo animais herbívoros, e de hábitos alimentares distintos, os caprinos mais seletivos 

fazem o pastejo alto, e tem preferência em plantas arbustiva, já os ovinos fazem o pastejo 

baixo, são poucos seletivos, se alimentam preferencialmente de gramíneas, Rogério; et 

al, (2016). Com isso, a forma de alimentar os animais depende do sistema de criação 

em cada uma das propriedades.  

Basicamente cada beneficiário deve planejar as áreas de pastejo, nas quais possam 

manter os animais soltos, caracterizando o sistema extensivo, ou intercalar o uso de 

pasto com alimentos concentrado nas instalações, em sistema semi-intensivo e ou 

somente mantê-los presos em sistema confinado.  

Neste sentido, dentre as estratégias para aumentar a oferta de forragens principalmente 

nas áreas de caatinga, as técnicas de raleamento, rebaixamento, e enriquecimento 

contribuem satisfatoriamente.  

 

No Raleamento onde o objetivo é diminuir o número de plantas por hectare, 

principalmente daquelas de baixo potencial forrageiro, em favor das herbáceas 

(Rasteiras) e gramíneas.  

 

Figura 13 - Alimentos Concentrados. AGENDHA 
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Para o Rebaixamento, a ideia é cortar as plantas arbóreas e de potencial forrageiro em 

torno de 70 cm, para que as folhas antes fora do alcance dos animais, passem a estar 

disponível assim que rebrotarem. Podendo também os criadores combinarem as 

técnicas mencionadas, a depender da área trabalhada.  

 

E o Enriquecimento consiste em adicionar outras espécies de potencial forrageiro, 

promovendo o enriquecimento das áreas de pastejo dos animais.  

 

4.8. Plantas Forrageiras da Caatinga 

 

Fonte: Manual de criação de caprinos e ovinos, CODEVASF, 2015. 
 
 

 

Figura 14 - Catingueira (Caesalpinia pyramidalis) 

FORRAGEIRA 
TEOR DE 
PROTEÍNA(*) 

PARTES CONSUMÍVEIS FORMA DE CONSUMO 

Angico 10% Folhas e frutos Pastejo 

Canafístula 19% Folhas Pastejo 

Faveira-de-  bolota 11% Flores e frutos Pastejo 

Jacazeiro 16% Folhas e frutos Pastejo 

Jitirana 17% Folhas e ramas Pastejo ou fenação 

Juazeiro 18% Folhas e frutos Pastejo 

Jurema-branca 16% Folhas e frutos Pastejo 

Jurema-preta 16% Folhas e frutos Pastejo 

Mandacaru 10% Ramos Picada 

Mororó 19% Folhas Pastejo ou fenação 

Pau-ferro 20% Folhas e frutos Pastejo  

Unha-de-gato 17% Folhas e frutos Pastejo 

Umbuzeiro 18% Folhas e frutos Pastejo 
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A catingueira tem 15% de teor nutricional, utiliza-se folhas no início da brotação, vagens 

ou folhas secas, seja para pastejo ou fenação.  

 

Figura 15 – Favela (Cnidoscolus quercifolius) 

 

A Favela (Cnidoscolus quercifolius), tem 20% de teor de proteína, sendo que os caprinos 

e ovinos consomem brotos, cascas sementes maduras durante o pastoreio.  

Além das nativas, outras forrageiras merecem destaque, pelo potencial produtivo e 

adaptação as condições de semiárido, como a palma forrageira, a leucena, gliricídia, 

moringa e o feijão guandu.  

 

4.9. Conservação de Forragem 
 

4.9.1. Silagem 

 

Técnica importante para a conservação de alimentos, a partir da biomassa decorrente 

do período chuvoso, para ser utilizada na época seca através da fermentação da 

forragem com a ausência do oxigênio. Podendo utilizar culturas como milho e sorgo, 

assim como, a mandioca, maniçoba, capim elefante, dentre outras.  

É importante separar e definir previamente as áreas destinadas a produção de silagem, 

para que sejam colhidas e trituradas no momento certo.  Existe várias formas de preparar 
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os silos e ensilar as forragens, seja mediante o silo cincho, a partir de cilindros metálicos 

e o pisoteio, como o silo trincheira, na própria superfície do solo, compactado e coberto 

com lona plástica.  

4.9.2. Fenação   

 

Essa técnica consiste no armazenamento de forragens a partir da desidratação das 

plantas, onde as mesmas são expostas ao sol até perder cerca de 80 a 85% da umidade.  

Após as forragens secas, devem ser enfardadas e armazenadas em locais fresco e 

acima do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para o feno podem ser utilizadas além das gramíneas, plantas forrageiras exóticas e 

também nativas, mediante a secagem de folhas e galhos jovens. “O processo de fenação 

permite a conservação de grande parte do valor nutritivo da forragem” (SASOP,2013).  

 

  

 

 

Figura 16 - Fenação de folhas de mandioca. AGENDHA 
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5. CONCLUSÃO 
 
 
A AGENDHA com apoio da CAR, deseja através deste Manual, está contribuindo para a 

qualidade e melhoria dos criatórios das Associações, assim como base técnica para os 

ACRs, continuarem desenvolvendo seus trabalhos de campo.  

É indispensável redobrar esforços para a conservação do Bioma Caatinga e sua 

capacidade regenerativa, pois os criatórios dependem muito deste ecossistema para um 

saudável pastoreio.  

Destaca-se dos fins específicos desta Instituição “defender a conservação e a utilização 

sustentavelmente continuada dos solos, das águas, da biodiversidade, da 

sociobiodiversidade e dos demais bens naturais e de seus serviços socioambientais, 

visando a superação da pobreza e a melhoria da qualidade de vida, através da 

prevenção e do combate à desertificação, da recuperação das áreas degradadas e do 

enfrentamento e da superação dos efeitos sociais adversos das secas e das mudanças 

climáticas no Semiárido, no bioma Caatinga e nos demais Biomas nordestinos.” 

Considerando as peculiaridades de uma ATER a Distância, a AGENDHA entende estar 

colocando em prática os compromissos contidos no Plano de Ação e entrega este 

produto, que certamente ao ser colocado em prática e coevoluindo em múltiplas 

dimensões, muito em breve pode receber complementariedades.   

Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram com este Manual, especialmente ao 

biólogo Mauricio Lins Aroucha, que fez várias reflexões para melhoria deste trabalho.  
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