
shopping notícias eventos artigos contato anuncie conosco consultoria

/ Pecuária/Caprinos e ovinos BUSCAR

o agronegócio mercado financeiro agroenergia agricultura pecuária política rural setor florestal ecologia tecnologia setor agroindustrial

EMBRAPA CAPRINOS
A-A+

Curtir Tweet 0 1

Saiba mais

• Criadores de ovinos da raça Dorper têm

workshop com especialista internacional em

São Roque-SP

• Solenidade divulga resultados de desempenho

de ovinos Morada Nova

• Marfrig vai reforçar parceria com produtores

de ovinos do RS

• Programa Pró Ovinos pretende disseminar

técnicas de criação em MS

• Produtos da ovinocultura

Agronegócio / Pecuária - Caprinos e ovinos / Artigo

12/12/2007 10:06

A dinâmica das populações de caprinos no Brasil
A criação de caprinos está disseminada por todo o território brasileiro, sendo que, das 558 microrregiões do Brasil, 552 têm algum registro de

caprinos em seus territórios.

Ou seja, em apenas 6 microrregiões brasileiras não existem caprinos. Estes

dados mostram que, de alguma forma, a criação destes pequenos ruminantes

faz parte  do  cotidiano  de  quase  a  totalidade  dos  municípios  brasileiros.

Analisando-se ainda a trajetória da evolução destes pequenos ruminantes no

País verifica-se que, no período de 1975 a 2003, houve um aumento de 35%

no efetivo total de caprinos. Saliente-se que a única região do Brasil em que

o  número destes  animais  diminuiu foi  a  Região  Sul,  que  apresentou uma

retração de 25%.

No  Nordeste  brasileiro  está  concentrada  a  grande  maioria  das  criações

destes pequenos  ruminantes. Dados  publicados  pelo Instituto Brasileiro  de

Geografia  e  Estatística  (IBGE)  mostram  que  nessa  região  estão

concentrados 93% dos caprinos do Brasil. Analisando-se a produção relativa

a 2005, por Estado, observa-se que os dez maiores produtores de caprinos

no  Brasil  são  (em cabeças):  Bahia,  com 4.041.976;  Pernambuco,  com

1.601.522;  Piauí,  com  1.389.486;  Ceará,  com  931.634;  Paraíba,  com

657.824;  Rio  Grande  do  Norte,  com 439.400;  Maranhão,  com 395.008;

Minas Gerais, com 126.612; Paraná, com 114.796 e Rio Grande do Sul, com

86.620. Portanto, dos dez Estados maiores produtores, sete estão situados

na Região Nordeste.

Analisando-se a presença destes animais em termos de densidade, tem-se

uma  indicação  da  importância  dos  mesmos  nas  diversas  microrregiões

brasileiras. As dez microrregiões que têm as maiores densidades de caprinos

por quilômetro quadrado são: Itaparica, em Pernambuco, com 49,75 animais

por quilômetro quadrado; Cariri Ocidental, na Paraíba, com 31,92; Juazeiro,

na Bahia, com 30,14; Sertão do Moxotó, em Pernambuco, com 27,11; Cariri

Oriental, na Paraíba, com 22,45; Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte,

com 21,83;  Alto  Capibaribe,  em Pernambuco,  com 21;  Angicos,  no  Rio

Grande do Norte, com 17,86; Esperança, na Paraíba, com 17,65 e Petrolina,

em Pernambuco, com 17,44.

A determinação  do  centro  de  gravidade  dá  uma  idéia  da  localização
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específica (latitude e longitude) do ponto central de produção dos caprinos no

Brasil.  Também,  a  análise  dos  mesmos  em períodos  diferentes,  permite

determinar se houve muito ou pouco deslocamento das populações destes

animais.  Em 1975,  o  centro  de  gravidade  de  caprinos  no  Brasil  estava

situado na microrregião de Juazeiro,  no Estado da Bahia,  e  nos  anos  de

1985, 1995 e 2003, ainda continuava em Juazeiro. O distanciamento entre

os centros de gravidade de caprinos, entre 1975 e 2003, foi de apenas 26

quilômetros,  mostrando  que  não  houve  deslocamento  significativo  de

localização, ou seja, não houve migração destes animais para novas áreas

no  período  analisado.  A Figura  1  mostra  as  localizações  dos  centros  de

gravidade nos anos de 1975, 1985, 1995 e 2003.

Figura  1  –  Localizações  dos  centros  de  gravidade  de  produção  de

ovinos no Brasil nos anos de 1975, 1985, 1995 e 2003.

Diante do exposto, verifica-se que a criação de caprinos está mais concentrada no Nordeste brasileiro, muito embora, quase

todas as 558 microrregiões brasileiras apresentem algum registro destes animais.  Ainda, todas as dez microrregiões mais

densamente  exploradas  também se  localizam nesta  região,  onde  também está  localizado  o  centro  de  gravidade  (mais

especificamente  na  microrregião  de  Juazeiro,  na  Bahia).  Pelo  que  se  vê,  os  caprinos  brasileiros  encontram na  Região

Nordeste condições mais propícias para sua exploração. As causas podem estar ligadas aos interesses emanados durante a

colonização do Brasil, o que estimulou o criatório de caprinos no Nordeste por muitos anos. Entretanto, é importante salientar

que, tendo em vista seu hábito alimentar, os caprinos encontraram condições favoráveis no Nordeste semi-árido, uma vez que

a vegetação nativa, preponderantemente lenhosa, é altamente apreciada e selecionada por esses animais.

Espedito Cezário Martins - Pesquisador da Embrapa Caprinos. E-mail: ecezario@cnpc.embrapa.br

Fernando Luís Garagorry - Pesquisador da Embrapa Sede. E-mail: fernando.garagorry@embrapa.br
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para qualquer propósito específico, assim como por lucros cessantes, reclamações de terceiros e danos diretos e indiretos causados por usos das mesmas.
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