
   

Manual 

Técnico  
 

George Antonio Maciel Mudo 

para o animador de campo da 

Comunidade  

Rural 

 2 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural - 

PPGExR 

Linha de Pesquisa II: Processos de inovação Sócio-Tecnológicas 

e Ação Extensionista 

Orientadora:  Prof. Dra. Sandra Mari Yamamoto 

Co-orientador: Prof. Dr. Luís Mauricio Cavalcante Salviano 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca  SIBI/
UNIVASF 

Bibliotecário: Márcio Pataro CRB – 5 / 1369. 

    
Mudo, George Antonio Maciel 

M945m 
  
  

       Mídias digitais: Manual técnico para o animador de cam-
po da comunidade rural / George Antonio Maciel Mudo, San-
dra Mari Yamamoto – Juazeiro - BA, 2019. 

       iv; 50  f. : il. ;  
    
        e-ISBN: 978-85-5322-086-1 
   
        1.  Caprinos. 2. Desenvolvimento regional.  I. Título. II. 

Universidade Federal do Vale do São Francisco. 
                                   

                                     CDD 636.39 

 4 

Sumário 
*Apresentação ..........................................................5 

*1. Organização das Comunidades e seu poder no 

desenvolvimento.......................................................6 

*2. Alimentação e métodos de conservação de forra-

gem..........................................................................17 

*3. Manejo Sanitário...............................................31 

*4. Instalações Zootécnicas ....................................35 

*5. Tecnologias sociais de convivência com o semiá-

rido .........................................................................41 

*Considerações Finais........................................... 49 

*Referências Bibliográficas....................................50 



 5 

Apresentação 
A organização da comunidade é um meio de promover a 

autonomia das comunidades em seus mais diversos processos. 

Visto que através dela ocorre a representação perante os gover-

nos, instituições e perante a sociedade. A realização de encontros 

que envolva diversos momentos de discussão na comunidade, de 

trocas de conhecimentos através de temas como gênero, associati-

vismo, planejamento, comercialização, liderança comunitária, 

produção, convivência com o semiárido contribui para atividades 

de fortalecimento dos atores sociais nos espaços de reunião, pla-

nejamento e avaliação comunitários, gerando resultados expressi-

vos, como o surgimento de novas lideranças, reorganização das 

associações, ocupação de diversos espaços políticos e sociais no 

município.  

 Desse modo, fortalecer os grupos organizados surge como 

um potenciador do capital social nas comunidades, levando a bus-

ca de parcerias, projetos sociais, buscando sempre melhorias no 

seu sentido coletivo. Assim, é necessário que as comunidades ru-

rais estejam minimamente organizadas para que as política públi-

cas sejam implementadas na região. 
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1. ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES E SEU PODER NO 

DESENVOLVIMENTO 

A organização das comunidades se dá por meio das associações 

por intermédio dos seus membros ativos (associados). Se todos os asso-

ciados pudessem reconhecer o poder de influência que ela detém na 

elaboração de políticas públicas, nas tomadas de decisões, no desenvol-

vimento regional, na captação de recursos, seus membros estariam bem 

mais presentes, mais atuantes, mais informados, sempre em busca de 

melhorias para a comunidade. Desse modo abordaremos alguns pontos 

para o fortalecimento da comunidade através de seus atores. 

 

Líder 

O líder comunitário ou presidente da associação é o represen-

tante legal, cabendo a ele à direção da Assembleia e buscas incessantes 

para a comunidade a qual representa. 

Putnam (1993) já abordava que criar capital social não é fácil, , 

mas é fundamental para fazer a democracia funcionar”. Sendo assim, é 

sabido que o capital social se desenvolve a partir do grau de confiança 

dos membros de uma comunidade entre si. Desse modo, surgiu a ideia 

de abordar alguns aspectos do Coaching como forma de fortalecimento 

do capital social. Administrações duras e ditatoriais desmotivam os co-

laboradores. O ambiente de trabalho deve ser um ambiente criativo, que 

promova os desafios e a criatividade. A apatia e a frustração não devem 

reinar entre as equipes. Todos precisam estar alinhados com as diretri-

zes da associação, cooperativa para que os objetivos sejam conquista-

dos. Os que fazem parte da ponta do processo devem se lembrar de que 
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o bem comum é favorável para todos.  

O coaching é um treinamento motivacional que consiste em 

determinarmos um objetivo para alcançar determinados resultados.  As 

pessoas hoje em dia encontram-se muito desmotivadas reflexo das su-

cessivas crises econômicas que o país convive ano após ano, acrescen-

tando-se ainda o esquecimento das populações menos privilegiadas ao 

longo dos tempos.  

Não se propõe aqui um treinamento de coaching, visto que exis-

te profissionais qualificados para isto. No entanto, o que se vai abordar 

é um breve aspecto de como um perfil de liderança pode ser uma ferra-

menta estratégica para os representantes das comunidades rurais, utili-

zando o Coaching como estilo de gestão, promovendo resultados com 

maestria e competências de liderança como: gestão de pessoas, feed-

back, comunicação, visão sistêmica e coordenação. 

 O coaching sempre tem um objetivo que visa buscar mudanças 

do estado A para o estado B, indo  atrás dessa mudança. Se realmente 

queremos a transformação, existe uma condição para que isso aconteça, 

o coaching tem que trazer para você uma segurança, uma estabilidade, 

uma situação de crescimento para isso. Para que você tenha essa mu-

dança, necessitamos de três pilares. Porque um pilar ele pode balançar, 

2 pilares não têm estabilidade e 3 seria um tripé, pois tem sustentação. 

Eles representarão cada passo de mudança. Desse modo vamos abordar 

como cada pilar pode representar um ato de mudança. 
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Primeiro Pilar  

 O primeiro pilar deve ser direcionado a um foco claro, defi-

nido e inspirador. O Foco é uma tema muito discutido de uma maneira 

até as vezes excessiva, mas as pessoas não entendem realmente o que é 

foco. Por exemplo, obesos. O trabalho com pessoas obesas (acima do 

peso) que querem emagrecer, muitas vezes se dá na sua visualização no 

espelho, observando o quanto está gordo, o quanto está grande, enten-

dendo que está focado, porém o foco está errado, talvez a melhor ma-

neira seria o quanto deveria perder de peso. Outro exemplo são as pes-

soas que estão em fase de aprendizagem de direção de veículo automo-

tor, muitas delas focam no poste à frente (“Eu não posso bater no pos-

te”), na direção errada do sentido da via e desse modo acabam causan-

do outro tipo de acidente, porque o foco não está correto. Toda vez que 

o foco está no sentido onde não sabemos aonde vai parar, o foco está 

errado, o caminho está errado. Devemos lembrar, foco certo, caminho 

certo. Outro exemplo, em uma Associação ou Cooperativa de determi-

nada região que está focada naquilo, por exemplo, na redução de despe-

sas, os membros então pensam, não podemos fazer dívidas e posterior-

mente percebe-se que cada vez mais a organização está se afundando 

em dívidas. Ou seja, o foco está errado, o foco está na direção errada. 

Não adianta despendermos de energia naquilo que não queremos.  

Além disso, no Brasil, um dos maiores desafios à competitivida-

de das empresas tem sido a escassez de recursos de longo prazo pois 

essas fontes dependem diretamente de decisão políticas públicas. Isso 

ocorre, pois as fontes de financiamento através do capital social são 

limitadas, eis que dependem exclusivamente dos recursos dos associa-

dos.  
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  Em correlação a isso, devido a sua constituição legal e jurídica, 

as cooperativas não possuem possibilidade de captação de recursos via 

emissão de títulos no mercado acionário, tornando-as dependentes ex-

clusivamente dos lucros e fontes bancárias.  Estudo publicado na Re-

vista de Agronegócios (2002) indicou que as análises apresentadas no 

agronegócio ressaltam o aumento do endividamento de 123% do patri-

mônio líquido para 138%, quase o dobro dos 76% de seis anos atrás. 

Desse modo, o foco  tem que ser inspirador, ou seja, direcionar 

o foco em uma situação, naquilo que queremos, que proporciona inspi-

ração, isso nos move adiante e não proporcionar uma retração. Porém o 

nosso cérebro, ele não entende se está certo ou se está errado, ele sim-

plesmente age como estamos pensando, então para crescermos, para 

fazermos a associação andar, para vermos ela se desenvolver precisa-

mos ter o foco naquilo que é certo escolher. Pare, pense e se pergunte. 

O que é que certo para a nossa associação? Temos a tendência de focar 

naquilo que não queremos, “eu não quero ser doente”;  “não quero ser 

pobre”, “não quero ver isso”; “não quero ser aquilo”. Não adianta gas-

tarmos energia naquilo que consome e acabamos esquecendo o foco 

daquilo que realmente é importante para a comunidade, para a associa-

ção, para a cooperativa. Outro exemplo, a Associação está cheia de pro-

blemas com inadimplência dos sócios. Deve-se focar nesse problema? 

Tá certo? Tá errado? Não se deve focar no problema, pois ele já está 

formado. Devemos direcionarmos na solução do problema, não importa 

o tamanho do problema, não importa o tipo do problema. A partir do 

momento que se coloca o foco claro, definido, a inspiração surge de 

dentro de nós e as mudanças começam a acontecer. 
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 Sabe-se que uma parte no nosso cérebro que chama a atenção, 

toda vez que se põe a atenção em alguma coisa negativa, será atraído 

para coisas negativas, se for coisas positivas, vai atrair coisas positivas. 

Então o foco deve ser assim, é um dos pilares, se conseguir estabelecer 

esse pilar, não somente na vida pessoal, mas no seu cotidiano, começa 

assim a entender que o foco faz parte de um sucesso, o grande sucesso. 

 O trabalho não é castigo, o trabalho é prazer quando se faz por 

um motivo que goste, que ama, não se fazendo muitas vezes apenas por 

dinheiro. Deve-se pensar que o que se faz por realização, por resultado, 

o dinheiro é consequência. Se está todo mundo pensando em uma dire-

ção, se pensa em outra, o foco do contrário. Então o primeiro   o pilar, 

define-se com um foco claro, definido, inspirador, que leve a inspira-

ção, que leve a algum lugar. 

 

Segundo Pilar 

 Precisamos ter o melhor. Ai onde confrontamos as pessoas. As 

vezes direcionamos a comprar o mais barato. Na área de exploração de 

animais observamos na qualidade das instalações, na escolha do repro-

dutor, na escolha das sementes para plantio.  Pensa-se “ah, não tenho 

condições”. No entanto lá na frente se pode observar o desafio, animais 

com baixa produtividade, forragens com baixa resistência a pragas e 

efeitos climáticos. Seja qual for a área da produção, sempre devemos 

procurar o melhor. Precisamos buscar o melhor, exigir o melhor, não 

tem outra alternativa. Se a cooperativa ou associação tem planos para 

abrir um entreposto de ovos, temos que produzir, investir na produção, 

fazer algo relevante e procurar o melhor para o negócio.  
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 Uma melhor genética, uma melhor alimentação, um melhor 

acompanhamento profissional.  Quando se busca o melhor que precisa-

mos vemos o resultado lá na frente. Pergunte-se: Qual a melhor ferra-

menta para desenvolver o seu trabalho? O que você precisa? Quais são 

as ferramentas? Qual é a caixa de ferramentas que você precisa ter? Fa-

ça uma lista do que se precisa ter. Se tudo isso não é possível, a melhor 

maneira é contar com seus membros, seus parceiros de comunidade, 

acredite nas pessoas. As pessoas sempre estão reclamando de alguma 

coisa. Por que você está reclamando? Por que você está na associação? 

Não sejamos radicais, mas precisamos trabalhar feliz, pensarmos no 

conjunto, tudo que pode ser bom para mim é também para a comunida-

de? Tudo bem, precisamos de dinheiro! É válido ressaltar, que se você 

trabalha pro dinheiro está fazendo a coisa errada. Não podemos produ-

zir, criar, melhorar a produtividade pensando assim, o dinheiro é conse-

quência de sua produtividade, tem-se que fazer algo relevante, pensan-

do sempre no fortalecimento de sua associação, cooperativa. 

 Muitas vezes o que falta nas pessoas são as ferramentas necessá-

rias, adequadas para fazer o trabalho crescer. Muitas vezes espera-se 

apenas as políticas públicas, espera-se a mão do governo na comunida-

de. Não podemos pensar exclusivamente assim, precisamos seguir em 

frente e tocar o trabalho. Quais são as ferramentas que temos hoje? Te-

mos bons animais? Temos alimentação suficiente para o resto do ano? 

Temos instalações boas para os animais? Temos o melhor produto do 

mercado? O que temos de melhor? Precisamos pensar nisso. 

 O segundo ponto do segundo pilar, denominamos de mapa. Não 

adianta termos um foco maravilhoso, excelente, brilhante de força e 

garra. Não adianta termos tudo isso se todo o nosso trabalho foi  para o 
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destino errado. Por exemplo, planejamos uma engorda de animais, fize-

mos silagem, animais ganhando peso, atingiram peso de venda, porém 

comercializamos a um terceiro, a um atravessador. Entregamos todo o 

suor da comunidade, todo o lucro a mais, perdemos para um terceiro. 

Se não tivermos o nosso endereço final bem delimitado, nunca vamos 

chegar onde queremos, pois estamos com o mapa errado. Não tem jeito, 

vamos chegar no meio do caminho e se perguntar onde erramos. O ma-

pa precisa existir no papel, precisa ser muito claro, específico. Pode-se 

muitas vezes pedir ajudar a quem já percorreu o caminho que estamos 

passando, buscar ajuda a outra cooperativa ou associação que já passou 

por esse processo, buscar parcerias. Vamos atrás dos frigoríficos, dos 

entrepostos de carnes e derivados. E aí o nosso mapa vai ter os atalhos 

necessários para alcançarmos os nossos resultados. 

 No entanto, se agora temos o pilar do foco, estamos focado, 

sabemos o que quereremos, encontramos as ferramentas necessárias, já 

temos o melhor mapa, fizemos parcerias e mesmo assim, a associação 

ainda não cresceu, não se desenvolveu, então nos deparamos com o ter-

ceiro pilar, o conflito interno.  
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Terceiro Pilar 

 

  O conflito interno é aquele que faz com que os passos que pro-

moveram progressos sejam retraídos, ou seja , a cada dois passos a 

frente anda-se três para trás. Difícil pensar assim não é mesmo? 

 O conflito interno é aquele no qual os membros desejam 

uma associação forte, competitiva, porém nem todos os membros que-

rem dispor o tempo de trabalho necessário para isto acontecer. Nunca 

teremos uma associação forte se dispusermos o tempo unicamente para 

a gente, pessoal. Temos tempo suficiente para lazer, diversão, só que o 

trabalho duro é que gera riqueza, produção. O que acontece com as pes-

soas, na maioria delas, por causa do conflito interno escolhem uma área 

de conforto, uma zona de conforto, “tá bom o que estou ganhando 

aqui”; “aqui tá bom, para que eu vou querer dor de cabeça”. No mundo 

corporativo em que vivemos o mercado quer resultado, produção. As 

pessoas que querem só ganhar são as que geram problemas e não são 

pouco disponíveis para resolver problemas, a maioria não quer. A mai-

oria das pessoas querem trabalhar de segunda a sexta, ter os feriados, 

correr para casa, almoçar, tomar cerveja, assistir, e voltar na segunda 

feira., almoçar, tomar cerveja, assistir, e voltar na segunda feira. A mai-

oria olha as comunidades vizinhas prosperando, que está progredindo, 

se enriquecendo, e pensam: “É...tão roubando bem”; “tão bajulando o 

prefeito”.  

As pessoas muito humildemente veem a situação hoje, mas não 

sabem o trabalho duro, as tentativas, as negativas, o suor derramado por 

aquela comunidade, o que passou-se a dez anos atrás.  
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 O conflito interno é o que causa a paralização da associação, para 

de crescer porque existe conflito. “Olha, eu amo muito fazer isso, eu 

quero fazer isso, mas eu não consigo”. Quais são os conflitos internos 

que têm se deparado? O que têm bloqueado seu progresso, a sua estra-

tégia de produção, a sua estratégia de vida? A pior coisa que um confli-

to interno cria em você chama-se medo. As pessoas às vezes nem sa-

bem do que tem medo, elas simplesmente não conseguem realizar e 

têm medo. As pessoas ficam paralisadas, medo de dar um passo a fren-

te, medo de descobrir  que vai ter amanhã, medo de se destacar entre os 

outros. 

 Quando conseguimos resolver os conflitos internos, começamos a 

avançar, inovar. Só que existe no conflito interno duas pessoas para 

atrapalhamos, que denominamos figuramente da Voz ruim e a Voz 

boa. Essas duas vozes fazem com que gerem conflito interno dentro da 

gente. 

 A voz ruim desde quando nascemos vai anotando os nossos fra-

cassos, as coisas ruins que fazemos, as derrotas e vai gravando, anotan-

do tudo. Quando na adolescência vamos fazer alguma coisa, por exem-

plo, a professora chama no quadro para escrever, só que a voz ruim tá 

ali falando mal de você, “você tá louco”; “orelhudo”; “vai passar ver-

gonha”, você vai para o quadro se tremendo e a turma acha que você é 

tudo isso mesmo e isso continua na vida adulta. Falar em público para a 

comunidade? (Vai gaguejar, maluco, sem qualidade). A voz ruim jul-

ga, condena e executa sem dó nenhuma.. 
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 No entanto, temos a voz boa aquela que te diz que você conse-

gue, que você vai realizar seu sonhos, que é aquele que tem vontade, te 

inspira “eu vou conseguir!”; “eu vou tentar!”; “eu vou fazer, por que eu 

preciso!”. Então gera um conflito, você vai conseguir ou não vai conse-

guir? Eu vou fazer ou não vou fazer? E você fica no meio dessa batalha 

e o dia vai passando, e no final do dia não se obteve rendimento algum.  

 A voz ruim é o pai do procrastinação, sabe o que significa? “Ah, 

amanhã eu faço”; “Ah, deixo para amanhã”; “Deixa para amanhã”. Só 

que essa voz ruim é mais forte que a voz boa. É aí que temos que con-

testar a voz ruim e nos reportarmos a vitórias que já conquistamos, vi-

tórias passadas. É entendermos que vai ter sempre uma voz ruim para 

nos detonar só que temos uma voz boa que está ali para nos ajudar a 

vencer. Criar, crescer, vencer, produzir. 

 Porque se pararmos para analisarmos, o que mais acontece na vi-

da do ser humano é a derrota, muitas das pessoas bem sucedidas tive-

ram mais derrotas do que vitórias, a guerra se resume em várias bata-

lhas e só vamos parar de lutar quando fecharmos os olhos. A guerra é 

constante, é todo dia, toda hora temos que estar aptos e dispostos a lutar 

todos os dias e quando não tiver batalha podemos descansar. Mas, a 

partir do momento que você der ouvidos a voz ruim sempre vai ter 

conflitos. 

 Diante disso, temos os nossos pilares. Pilar 1 – foco claro, defini-

do, aonde vamos, o que que eu quero; Pilar 2 – ter o melhor, as ferra-

mentas necessárias, o mapa, a parceria; Pilar 3 – tirar os conflitos inter-

nos, não dar ouvidos as vozes ruins, tudo isso é fundamental na nossa 

vida, seja ela profissional ou pessoal. Os três pilares é o que vai mover 

a vida das pessoas da comunidade, a sua escolha para isso é o que vai 
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gerar resultados.   

 Porém, nós fomos criados seres visuais, nosso olhos captam 3 

milhões de imagem por segundo refletindo em uma só imagem. Nós 

somos aquilo que imaginamos, os quadros que pintamos em nossa 

mente é aquilo que determina onde vamos chegar, se temos quadros de 

vitória, de conquista, de ir longe é onde vamos parar. Já se tiver qua-

dros de fracasso, procrastinação, de desistência, teremos fracassos. 

 Se conseguirmos visualizar aonde queremos estar, trabalhando 

duro alcançaremos. O que acontece muito é que as pessoas adoram fa-

lar e não realizam. Sempre que visualizar algo que queremos, temos 

que realizar, sejamos sempre generosos, sejamos sempre solidários ao 

próximo.  
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2. ALIMENTAÇÃO E MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE 

FORRAGEM 

 

  O criatório de pequenos ruminantes é uma das mais importantes 

atividades econômicas do semiárido nordestino. Um dos pontos críticos 

nessa exploração é o quesito alimentação. Na época das chuvas, a dis-

ponibilidade de forragens é quantitativamente e qualitativamente satis-

fatória, todavia, nas épocas críticas do ano, além da escassez de forra-

gens, o valor nutritivo se apresenta em níveis bastante baixos, o que 

acarreta queda de produtividade e compromete a produção de leite e 

carne. 

 Desta maneira, a implantação adequada de pastagens e capineiras 

consiste na melhor opção de alimentação do rebanho, por se constituir 

no alimento de menor custo disponível (já que é produzido na própria 

fazenda) e que oferece todos os nutrientes necessários para que os ani-

mais possam expressar todo seu potencial produtivo. Ao longo dos 

anos a mentalidade de reservar as piores áreas da propriedade para pro-

dução de forragem foi sendo substituída por práticas (escolha dos terre-

nos e forragens, adubações, combate às pragas e plantas invasoras e 

manejo) que, atualmente, já têm credibilidade junto aos pecuaristas. O 

custo elevado dos insumos e a exigência do mercado, hoje globalizado, 

por máxima produtividade a custos reduzidos tornam a pastagem um 

dos principais componentes da pecuária tecnicamente evoluída. 

 A caatinga, por ser a principal e mais econômica fonte de alimen-

tos para os rebanhos na região, é um dos mais importantes fatores  para 

a produção animal. Portanto, ela precisa ser bem manejada, a fim de 

que sejam evitados riscos na pele e estresses desnecessários sobre o 
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animal. O manejo também é importante para manter o equilíbrio do 

ecossistema, além de elevar o lucro do produtor. Ainda assim, a pecuá-

ria do Nordeste depende, basicamente, da pastagem nativa que teve a 

capacidade de suporte reduzida em decorrência do manejo inadequado 

da vegetação, apresentando, consequentemente, baixo desempenho. 

Contudo, o potencial para elevar a produção animal é amplo, 

principalmente através da manipulação da vegetação e através do uso 

de pastagens cultivadas ou de pastagens com propósitos específicos tais 

como as leguminosas, as capineiras, e as cactáceas. Dentre as principais 

alternativas de alimentação, está a pastagem natural. 

 

PASTAGEM NATURAL 

Rebaixamento da Caatinga - Consiste em cortar a uma altura, em 

torno de 70 cm espécies arbóreas de valor forrageiro, cuja folhagem, 

está fora do alcance do animal. Esta prática favorece bastante os ca-

prinos, pois têm preferência por plantas de folhas largas. Através do 

rebaixamento a disponibilidade de fitomassa lenhosa passa de cerca 

de 7% da produção anual para valores em torno de 60%. Além do 

aumento da oferta de forrageiras lenhosas preferidas por caprinos  a 

redução do sombreamento propicia um incremento considerável na 

produção do extrato herbáceo preferido por ovinos. 

Há três tipos básicos de raleamento: 

a) em savanas – consiste em se preservar as árvores como indivíduos 

isolados. Este método é aplicável onde as árvores se apresentam iso-

ladas e cercadas por substrato arbustivo. 
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b) Bosquete - consiste em se poupar às árvores em grupos.  

c) Faixa – deve ser usado em terrenos acidentados, colocando-se as 

faixas perpendiculares ao declive do terreno, a fim de evitar erosões. 

A produção de peso vivo animal por hectare e por ano situa-se em 

torno de 60 kg para bovinos, 50 kg para ovinos e 37 kg para capri-

nos.  

Raleamento da caatinga – consiste em diminuir o número de árvores 

por hectare, reduzindo a densidade de espécies de baixo valor forragei-

ro, com esta diminuição, no número de árvores, em áreas onde há ban-

cos de sementes de espécies herbáceas, há aumento na disponibilidade 

destas, para uso na alimentação dos caprinos e ovinos. Uma das reco-

mendações para a manipulação da vegetação lenhosa da caatinga, para 

o incremento da produção de fitomassa pelo estrato herbáceo, é de que 

a cobertura seja reduzida para percentuais de 35 a 40%. Diferentes 

combinações do raleamento e rebaixamento da caatinga resulta em me-

lhoria da pastagem.  

Enriquecimento da caatinga – consiste em adicionar a vegetação já 

existente em uma caatinga, raleada, outras espécies, principalmente 

herbáceas. Esta prática tanto pode incrementar a produção de forragem 

de uma caatinga raleada, como pode em áreas onde é feito o raleamento 

e não existe banco de espécies herbáceas, como exemplos poderia ser 

usados o capim buffel, o corrente e o gramão . 

PASTAGEM CULTIVADA 

As pastagens cultivadas constituem a forma mais indicada para o au-

mento da produção de forragem e, consequentemente, da produtividade 

do rebanho. 
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Uso de gramíneas 

Dentre as espécies de gramíneas mais indicadas para o semiárido está o 

capim buffel (Cenchrus ciliaris), capim gramão ( Cynodon dactylus), 

cujo plantio é feito por mudas, apresenta excelentes características 

agronômicas, sendo uma boa opção para a formação de pastagens culti-

vadas, para o enriquecimento de pastagens nativas  e para produção de 

feno.  

O Capim corrente (Urochloa mosambisensis) capim andropogon ( An-

dropogon gayanus).  Estes capins também constituem opções à for-

mação de pastagens cultivadas, para o enriquecimento da pastagem na-

tiva e produção de feno. Outros grupos de gramíneas podem ser utiliza-

dos, porém são mais exigentes, quanto a fertilidade do solo e pluviosi-

dade, é o caso das gramíneas do gênero Panicum (Tanzânia, mombaça, 

colonião, vencedor) e o capim elefante (Pennisetum purpureum). 

                      Figura 1 - Capim Buffel. 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Capineira – é formada por capim de alta produção, para ser cortado e 

fornecido na forma verde ou conservado como silagem. Pelo seu gran-

de potencial forrageiro, havendo condições de implantação, a capineira 

deve constituir parte importante do esquema de volumosos, suplemento 

garantido para o período de estiagem. Na formação de capineira, o ca-

pim elefante é o mais indicado. Outras gramíneas como tobiatã, Tanzâ-

nia, mombaça, além do sorgo e do milheto e da cana de açúcar, são op-

ções viáveis no Nordeste. 

 

LEGUMINOSAS 

 As leguminosas forrageiras são plantas de grande utilidade na 

alimentação animal devido ao seu alto valor nutritivo, principalmente 

por sua riqueza em proteínas. Dentre as principais leguminosas pode-se 

citar a leucena, a maniçoba, a mandioca, explicitadas a seguir. 

 O uso da leucena em banco de proteínas para pastejo direto ou 

para produção de forragem verde, para produção de feno e de silagem, 

para o enriquecimento de pastagem nativa e da silagem de gramínea. 

Mostra-se como alternativa viável para agropecuária. 

 

A maniçoba( Manihot glaziovii), da famílias das euforbiáceas é uma 

cultura nativa do Nordeste e pode ser utilizada como forragem animal, 

recomendando-se que a parte aérea da maniçoba seja ministrada aos 

animais sob forma de feno, já que na forma natural pode ser tóxica. 

 

A mandioca ( Mnnihot esculenta) é considerada uma das culturas mais 

tradicionais do nosso território. A tolerância a seca e a solos marginais, 
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com baixa fertilidade e elevada acidez, tem permitido o seu cultivo em 

grandes áreas da região semiárida. A planta pode ser aproveitada para 

alimentação animal de diversas formas: como a raspa, o caule e a parte 

aérea. 

 

Silagem  

A ensilagem é um dos métodos de conservação mais utilizados 

no Brasil para garantir o suprimento de alimentos durante a época da 

seca. Inúmeras forrageiras podem ser utilizadas com este propósito, 

entretanto o milho e o sorgo se destacam devido às características alta-

mente desejáveis tais como: alta produtividade, baixo poder tampão, 

alto teor de açúcares e elevado teor energético. 

A necessidade da silagem vai depender da quantidade de ani-

mais existentes na propriedade, período de estiagem. O rebanho é for-

mado por diversas categorias, animais adultos, fêmeas gestantes, fê-

meas em lactação, fêmeas vazias, marrãs e entre outras que variam a 

quantidade de ingestão da silagem. O consumo dos alimentos é deter-

minado pela Unidade Animal (UA), que representa um bovino adulto 

de 450 kg, transformando para caprinos/ovinos 1 Unidade Animal equi-

vale a 10 caprinos/ovinos com peso médio de 45 kg de peso vivo.  

Além disso estima-se que o consumo médio de matéria seca por UA é 

de 10 kg/dia, logo cada caprino/ovino ingere em média 1 kg de silagem 

por dia. A ingestão de forragem do rebanho ou categoria animal é ge-

ralmente calculada pelo consumo de matéria seca (MS), que representa 

o alimento desidratado. 
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Logo, temo que: 

 

100 kg de silagem __________ 33 kg de MS (teor de matéria seca da 

silagem) 

           X                    __________ 1 kg de MS/cabra/dia  

  

33x= 100  

X= 100 
      33 

X= 3,3 kg de silagem por cabra por dia. 

 

Sendo assim, devemos fazer o seguinte cálculo: 

 

Número de animais: 100 animais 

Número de dias para alimentação: 180 dias (6 meses) 

Consumo de silagem por dia por animal: 3,3 kg 

 

Necessidade de silagem: 100 x 180 x 3,3 = 59.400 kg de silagem a 

ser produzida. 

Devemos acrescentar 20% da perda:  59.400 x 20% = 71.280 kg de 

silagem a ser produzida (72 toneladas) 

 

A produção média de milho por hectare é de 6 toneladas. 
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O milho, por razões principalmente econômicas, é plantado na 

maioria das regiões no período chuvoso, ou seja, é uma cultura típica 

de sequeiro. Portanto, conhecer o número de dias secos consecutivos é 

de muita importância na determinação da época de plantio. Dias secos 

são aqueles em que a precipitação é inferior a 5 mm. A expêriencia tem 

mostrado que as máximas produtividade ocorrem quando o consumo de 

água durante todo o ciclo está entre 500 e 800 mm e que a cultura exige 

um mínimo de 350-500 mm para que produza sem necessidade de irri-

gação. Na cultura do milho, nas condições de clima quente e seco, o 

consumo de água raramente excede a 3 mm/dia quando a planta apre-

senta em torno de 30 cm de altura, e no período que vai da iniciação 

floral à maturação pode atingir valores de 5 a 7 mm/dia. Vale a pena 

ressaltar que a quantidade de água extraída pela planta depende do tipo 

de solo, ou seja, da capacidade de retenção de água nele, da profundi-

dade efetiva do solo e da idade da planta. 

 

Adubação e Calagem do solo 

 

 Ao se coletar amostras de solo visando caracterizar sua fertilida-

de, deve-se forcar na camada arável do solo, a qual, geralmente, consis-

te naquela que sofre grandes alterações, tanto pelas arações e grada-

gens, quanto pela adição de corretivos, fertilizantes e/ou restos cultu-

rais. A coleta deve, portanto, contemplar essa camada, ou seja, os pri-

meiros 20 cm de profundidade (ATENÇÃO COM AS MANCHAS DE 

SOLO).  
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No caso de semeadura direta, recomenda-se que, quando possí-

vel, a coleta seja realizada em duas profundidades (0-10 e 10-20 cm). O 

objetivo é avaliar a disponibilidade de cálcio e a variação da acidez en-

tre as duas profundidades.  

 Geralmente, solos de baixa fertilidade (apresentam pH mais bai-

xo) apresentam níveis baixos de bases trocáveis como cálcio, magnésio 

e potássio; neles predominam elementos acidificantes (hidrogênio e 

alumínio), evidenciando a necessidade de correção da acidez, a qual é 

feita por meio da aplicação de calcário (calagem) na área. 

 A calagem consiste na aplicação do calcário (recomendável que 

seja o dolomítico, por conter Mg), devendo sempre ser realizada em 

função da análise de solo e exigências da forrageira, além da perspecti-

va da produção de matéria seca (MS); sua distribuição deve ocorrer ao 

longo de toda a área antes da aração.  A calagem tem por objetivo a 

correção da acidez do solo, fornecendo cálcio e magnésio, sendo muito 

importante uma vez que a acidez do solo afeta o crescimento das plan-

tas e diminui a eficiência de utilização dos nutrientes. Essa correção 

deve ser realizada 30 a 90 dias antes do plantio.  

 Quanto a adubação algumas recomendações devem ser seguidas: 

1. Adubação nitrogenada em cobertura, no solo ou via água de irriga-

ção, quando as plantas apresentarem 4-6 folhas completamente desen-

volvidas.  

2. Em solo arenoso a adubação nitrogenada deve ser parcelada em duas 

aplicações.  

3. Plantio em sucessão e/ou rotação com soja, reduzir 20 kg de N/ha/

ano da recomendação de adubação nitrogenada em cobertura. 
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4. No plantio direto, recomenda-se aumentar a adubação nitrogenada de 

plantio para 30 kg de N/ha. 

5. Quando o fertilizante nitrogenado for a ureia, deve ser aplicado com 

o solo úmido e incorporado a uma profundidade de cerca de 5 cm ou 

via água de irrigação.  

6. Quando o solo for arenoso ou a recomendação potássica exceder 80 

kg/ ha, deve-se aplicar até 80 kg no plantio e o restante da dose junto 

com a cobertura nitrogenada. Esta deverá ser realizada no máximo até 

30 dias após o plantio.  

7. Nos solos deficientes em zinco, aplicar de 1 a 2 kg de Zn/ha ano.  

8. Aplicar no plantio ou em cobertura, 30 kg de S/ha, quando se utiliza-

rem adubos concentrados.  

O nitrogênio ( N) é o nutriente mais exigido pelo milho, respon-

sável pelo desenvolvimento vegetativo e pelo verde intenso das folhas. 

Sua deficiência é comum em solos desgastados e com baixos teores de 

matéria orgânica. As doses recomendadas do nutriente variam, depen-

dendo da capacidade de suprimento de Nitrogênio do solo e do poten-

cial de produtividade da lavoura. Para maiores detalhes de interpretação 

de análise de solo e recomendações de calagem e adubação, o produtor 

deve recorrer a técnicos. 
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Variedades da semente para plantio 

Na escolha da semente deverá ser levado em conta : o objetivo 

da exploração, isto é, se o milho será para consumo in natura (milho 

verde) para a produção de forragem (silagem), ou para a produção de 

grãos. Para cada uma destas finalidades, o milho deverá apresentar ca-

racterísticas peculiares; o sistema de produção do agricultor: a semente 

de milho poderá ser híbrida ou uma variedade melhorada de poliniza-

ção aberta. Os híbridos apresentam maior potencial de produção, mas o 

preço da semente é maior. 

 

Plantio 

 Em plantios manuais, as fileiras deverão ser espaçadas de 80 a 90 

cm, e as covas espaçadas de 40 a 50 cm, deixando de 2 a 3 sementes 

por cova. Deve-se fazer um plantio mais superficial em solos mais pe-

sados, geralmente mais argilosos, que dificultam a emergência, ou 

quando a época de plantio é mais fria: 3 a 5 cm. Em solos mais leves ou 

arenosos, a profundidade pode ser maior, aproveitando as condições 

mais favoráveis de umidade do terreno: 5 a 7 cm.  

 

Controle de Pragas 

As principais pragas que atacam a cultura do milho são aquelas 

que causam danos às sementes e ou raízes, aos colmos, às folha e às 

espigas. A planta, nos seus vários estádios de desenvolvimento, quase 

sempre é atacada por um determinado tipo de praga; sendo que a identi-

ficação e a recomendação de controle devem seguir orientação técnica 

específica e receituário agronômico. Deve- se dar atenção especial ao 

controle de formigas e lagartas do cartucho (Spodoptera frugiperda). 
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Ponto de Colheita 

É sugerido para silagem de planta inteira, que lavouras de boas condi-

ções sejam colhidas com o grão em, aproximadamente, 2/3 da linha do 

leite, uma vez que nesta fase a planta estará muito próxima de ter atin-

gido 30% de matéria seca e já capturado bons conteúdos de amido. 

                             

Figura 2 -  2/3 da linha do leite. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                            

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAR, 2019. 



 29 

Quadro 1 - Dimensões sugeridas para silo de superfície. 

 
Fonte: Adaptado SENAR, 2011. 

Fenação 

A caatinga verde torna-se campo fértil para os animais que tem 

essas e outras plantas em abundância. Para garantir que o rebanho pos-

sa usufruir da alimentação forrageira no período da estiagem, época em 

que a folhagem da caatinga desaparece, uma prática recomendável é a 

fenação.  

A fenação é o processo de desidratação de plantas forrageiras, 

onde os  teores  de  umidade são reduzidos de 70-80 % até níveis  entre 

10-20 %.Para produzir o feno, os galhos das plantas são cortados e co-

locados para desidratar em exposição ao sol. A desidratação acontece 

quando as folhas ficam quebradiças e com coloração esverdeada, não 

Largura 

do silo 

(m) 

Altura do 

silo (m) 

Período de suplementação 
Largura 

da Lona 

(m) 

120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 

Comprimento do silo (m) 

4,4 1,1 34 42 50 59 8 

4,8 1,2 34 42 50 59 8 

5,2 1,3 34 42 50 59 8 

5,6 1,4 34 42 50 59 8 

5,9 1,5 34 42 50 59 8 

6,2 1,6 34 42 50 59 8 

6,5 1,6 34 42 50 59 10 

6,8 1,7 34 42 50 59 10 

7,1 1,8 34 42 50 59 10 

7,4 1,9 34 42 50 59 10 

7,6 1,9 34 42 50 59 10 
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podendo secar demais, o que leva de 1 a 3 dias, a depender do sol, umi-

dade do ar e do tipo de planta. As plantas que contém leite tendem a 

demorar mais. Após a desidratação deve-se retirar os galhos e armaze-

nar a folhagem em local seco e arejado. O feno desse tipo de forrageira 

geralmente é guardado em sacos, protegido do sol e da chuva, podendo 

ser cobertos com palha de coqueiro ou lona e nunca colocados direta-

mente no chão. O feno dura de 6 a 8 meses, por isso deve ser feito du-

rante o verde para ser consumido no período de estiagem. 
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3. MANEJO SANITÁRIO 

O manejo sanitário consiste em medidas sanitárias que buscam 

preservar a saúde dos animais ou eliminando as doenças de modo a ma-

ximizar os índices produtivos. 

 Essas medidas se dão em vários aspectos, desde a higiene das ins-

talações até as medidas profiláticas de vacinação. 

 

Higiene das Instalações 

A limpeza das instalações deve ser diária por meio de varredura, 

deve-se fazer a limpeza de bebedouros mantendo-os isentos de lodo 

(algas) e fezes com troca periódica de água, deve-se também fazer a 

limpeza diária de comedouros e o recolhimento de fezes do curral dire-

tamente para as esterqueiras, lembrando que um caprino adulto produz 

em média 600 kg de fezes por ano. 

 A esterqueira é utilizada para armazenar e fermentar o esterco 

produzido pelos animais, o que favorece a morte de larvas de vermes 

(parasitas) gastrointestinais. Após um período de 45 – 60 dias de arma-

zenamento, o esterco poderá ser utilizado para adubar as pastagens. 

Desse modo sempre manter o ambiente criatório sempre limpo, 

sem sacos plásticos, materiais contaminados, arames, grampos de cer-

ca, evita que ocorra outras complicações mais graves aos animais após 

a ingestão ou até mesmo acidentes. 

Cuidados com a cria (Borrego, cabrito) 

Os primeiros passos com o recém nascido se dá incialmente 

com a limpeza do animal, e caso seja necessário pode-se realizar uma 

massagem torácica respiratória, seguida de corte e curo do umbigo com 

solução de Iodo a 10% durante 3 dias consecutivos. 
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  Deve acompanhar se o recém-nascido mamou o colostro nas pri-

meiras 6 horas após o parto, para estabelecer a imunidade do animal 

nos primeiros meses de vida. Além disso, no final do primeiro mês de 

vida deve-se fazer o controle contra a verminose (parasitas gastrointes-

tinais). 

Figura 3 - Cabritos amamentando. 

 
   Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Medidas de Isolamento e Quarentena 

As medidas de isolamento e quarentena servem para isolar ani-

mais enfermos ou animais que foram comprados recentemente e que 

não tiveram sua saúde integra comprovada e que necessitam de um pe-

ríodo de observação de 40 dias.  

Sempre que possível na compra de animais para o rebanho sem-

pre solicitar exames para testes de Artrite Encefalite Caprina (CAE), 

visto que essas doença não possui cura e causa um grande prejuízo ao 

rebanho. E os animais que possuem algum tipo de zoonoses, como a 

brucelose ou carbúnculo hemático devem ser sacrificados. 
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Medidas de Vacinação 

O protocolo de vacinação de caprinos e ovinos deve seguir as 

recomendações do Programa de Defesa Sanitária de Caprinos e Ovinos. 

Desse modo, as práticas de vacinação deve ser realizada em regiões 

onde tem ocorrência de casos ou surtos de uma determinada doença. De 

modo geral, as vacinações mais recomendadas se dá contra as Clostri-

dioses (Vacina polivalentes), Linfadenite Caseosa e Raiva dos herbívo-

ros.  

 As vacinações devem ser realizadas anualmente e os animais que 

são vacinados pela primeira vez devem receber um reforço após 30 di-

as. Além disso as vacinas devem ser acondicionadas em temperatura 

entre 2º e 8º C, não podendo de forma alguma ser congeladas, lembrar 

de agitar bem o frasco antes de usar, não vacinar animais doentes e uti-

lizar todo o conteúdo após a abertura do frasco.  

Controle de Verminoses e parasitas externos 

 O controle de verminoses é um dos maiores problemas enfrenta-

dos pelos produtores rurais na exploração desse animais. A resistência 

dos parasitas a maioria dos vermífugos e a subdosagens dos produtos 

favorecem a disseminação dos parasitas nas pastagens. As perdas eco-

nômicas são grandes, com diminuição do crescimento, comprometi-

mento reprodutivo e mortes. 

 Desse modo, dentre as medidas de manejo preventivo, o controle 

estratégico é um programa baseado em estudos epidemiológicos regio-

nais, que permitem o conhecimento da dinâmica populacional dos para-

sitos, no hospedeiro e no meio ambiente. Tal planejamento tem o intui-

to da realização racional de vermífugos (anti-helmínticos) em épocas 

menos favoráveis a sobrevivência das larvas e ovos dos nematódeos.  
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A EMBRAPA Caprinos recomenda o seguinte esquema de vermifuga-

ção: 

1ª aplicação: Mês de Junho ou Julho ( Início do período seco) 

2ª aplicação: 60 dias após a primeira; 

3ª aplicação: Novembro (Final do período seco); 

4ª aplicação: Março (Período chuvoso); 

 Isto é um exemplo de vermifugação estratégica fornecida pela 

EMBRAPA. No entanto pode ser utilizada a vermifugação ao longo do 

ano, ou seja, quatro vermifugação por ano, isto é, a cada 3 meses, sendo 

que na primeira dose deve-se repetir com 15 ou 21 dias.  

 Muito importante sempre lembrar que a dose deve ser  rigorosa-

mente seguida pelo fabricante e nunca utilizar doses menores do que a 

recomendada. 

 Outro fator muito importante, é o controle da taxa de lotação dos 

animais nas pastagens, nas áreas de criação extensiva, onde caprinos e 

ovinos são mantidos exclusivamente na caatinga, com baixas lotações, 

de um animal por hectare ou a cada dois hectares, as infestações são 

mais difíceis. 
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4. INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS 

 Em qualquer sistema de criação as instalações têm uma importân-

cia muito grande. São elas que permitem ao criador uma sistemática de 

criação tecnicamente organizada, possibilitando ao rebanho o atendi-

mento das necessidades em termos de fornecimento de alimentação, 

cuidados sanitários, manejo reprodutivo, controle da produção e abrigo, 

de maneira racional e econômica.   

Dentro de cada sistema podemos destacar alguns pontos comuns que 

devem ser observados: 

a) Localização – as instalações devem ser localizadas em áreas secas, 

com ligeira declividade para que não haja acúmulo de umidade. 

b) Acesso – devem ser localizadas perto de capineiras, pastos ou pique-

tes, das residências e de estradas apropriadas. 

c) Distribuição de água e energia – para evitar despesas excessivas 

com redes elétricas e hidráulicas, as instalações devem ser localizadas 

nas proximidades de fontes de água e luz. 

d) Posicionamento – para permitir uma insolação plena e contenção 

dos ventos sul, as instalações devem sempre que possível, apresentar o 

seu comprimento no sentido norte-sul. 

e) Funcionalidade – visando facilitar o manejo a ser dado ao rebanho e 

movimentação pelas dependências, os corredores e portões devem ter 

dimensões adequadas  
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Sistema Extensivo – Instalações 

No sistema extensivo de criação, os animais permanecem cons-

tantemente no pasto e as instalações necessárias ficam resumidas àque-

las que permitem o manejo sanitário e reprodutivo dos animais. O cria-

dor necessitará basicamente de um curral simples, constituído de dois 

curraletes interligados por um brete de contenção e um abrigo para es-

tabulação das fêmeas recém paridas e crias, fêmeas em final de gesta-

ção e reprodutores. Para cada animal, deverá ser prevista uma área de 

1,5 m2, no curral.  

Figura 4 -  Curraletes com brete de contenção. 

 

              Fonte: Candido, 2010. 

  

 As paredes do curral deverão ter altura mínima de 1,40m e as 

frestas não deverão ser superiores a 15cm. O brete deverá ter altura de 

1,0m e largura de 40cm, o suficiente para contenção de 6 a 8 animais. 

A saída para o brete deve ser em um dos cantos do curralete.   
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Figura 5 - Secção e Lateral do tronco de contenção. 

Fonte: Candido, 2010 

 

E um abrigo para estabulação das fêmeas recém paridas e crias, fêmeas 

em final de gestação e reprodutores.  

Figura 6 - Abrigo para fêmeas e reprodutores. 

 

Fonte: Candido, 2010. 
 

 

 38 

Sistema Semi-intensivo e Intensivo - Instalações 
 

 Para o sistema semi-intensivo ou intensivo, as instalações podem 

ser relacionadas da seguinte maneira: estábulo com baias individuais 

para reprodutores, baias coletivas para fêmeas em lactação, baias cole-

tivas para crias, baias coletivas para fêmeas de reposição e em gesta-

ção, baias coletivas para animais solteiros e desmamados e baias-

maternidade. Além destas, também serão necessários: sala para farmá-

cia e depósito de materiais, área para ordenha e resfriamento do leite, 

área para depósito e preparo de rações, local para isolamento e área de 

exercícios com brete. 

 A distribuição destas instalações depende do critério do criador, 

desde que os alojamentos sejam limpos e higiênicos, a associação ou 

separação dos mesmos não tem muita importância. Somente o isola-

mento não deve ficar próximo do alojamento principal.  

Baias individuais para reprodutores – Devem ter uma área mínima 

de 4m2 por animal. As paredes divisórias devem ter altura mínima de 

1,4m. 

Baias coletivas para fêmeas em lactação – Nestas, permanecerão os 

animais em regime de ordenha em número de 6 a 8 animais por baia. 

Recomenda-se a área de 1,5 a 2,0m2 por animal. As divisórias devem 

ter 1,20m de altura. 

Baias coletivas para crias – Estas baias acomodam as crias de 5 dias 

até o desmame e podem receber de 30 a 40 animais por baia. Recomen-

da-se uma área de 0,5m2 por cabeça.  
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Baias coletivas para fêmeas de reposição e em gestação – São de-

pendências iguais às baias para fêmeas em lactação, recomendando-se 

uma área de 1,5 m2 por cabeça e uma lotação de 10 a 20 animais por 

baia.  

Baias coletivas para animais solteiros e desmamados – São depen-

dências iguais às baias para fêmeas em lactação, recomendando-se uma 

área de 1,0 m2 por cabeça e uma lotação de 20 a 30 animais por baia.  

Baias-maternidade – São dependências para isolamentos das fêmeas, 

logo que sejam observados os sinais do início do parto. Devem ter uma 

área de 1,8 m2 por cabra com crias e receber no máximo duas fêmeas. 

Sala para farmácia e depósito de materiais – É importante que o 

aprisco contenha um local com prateleiras, destinado ao depósito de 

medicamentos, materiais e equipamentos. Normalmente esta constru-

ção é feita de alvenaria. 

Área para ordenha e resfriamento do leite – A sala de ordenha cons-

titui uma instalação de grande importância na exploração leiteira, pois, 

vai depender de sua estrutura, a disposição e o manejo correto das ca-

bras na hora de tirar o leite. Ela deve permitir que a ordenha seja reali-

zada em posição confortável para o ordenhador, facilidade na conten-

ção das cabras, fácil acesso ao úbere e um fluxo regular das cabras ao 

ordenhar. A sala de ordenha consiste, basicamente, de um corredor ele-

vado, com rampa de entrada e saída e divisões para contenção de qua-

tro cabras de cada vez. Portas corrediças isolam as divisões no momen-

to da ordenha. Ao encerrar a ordenha, as portas são fechadas e as ca-

bras saem. Recomenda-se também, na sala de ordenha, a construção de 

uma bancada para a colocação dos latões e um freezer para o resfria-
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-mento do leite.   

Área para depósito e preparo de rações – É importante que o aprisco 

contenha um local com forrageira, destinado ao preparo e depósito de 

ração. Esta construção pode ser de alvenaria ou madeira.  

Área de exercícios com brete – Anexo ao aprisco deve ser construído 

também uma área com um brete de contenção,  para o exercício e ma-

nejo sanitário dos animais.  

Local para isolamento – A área para isolamento ou quarentena, deve 

ser construída afastada das demais instalações, pois, destina-se aos ani-

mais doentes ou em observação 
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5. TECNOLOGIAS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SE-

MIÁRIDO 

 As experiências de captação e água de chuva desenvolvidas em 

milhares de propriedades e comunidades rurais da região, baseadas em 

metodologias simples, baratas, acessíveis, de domínio das famílias agri-

cultoras, de comprovada eficiência técnica são extremamente importan-

tes para a garantia do direito à água no Semiárido. 

 Assim, guardar a água em cisternas, barragens subterrâneas, tan-

ques de pedra, poços rasos, barragens sucessivas, barreiros trincheiras e 

em outras infraestruturas hídricas contribui para a segurança alimentar 

e nutricional e garante água para a população que vive na região. Utili-

zar a água dessas fontes com responsabilidade possibilita a melhoria da 

qualidade de vida, preserva o meio ambiente e se constitui em uma im-

portante ferramenta para a convivência com o Semiárido. 

 

Cisterna Rural para Captação de Água de Chuva  

Esse tipo de cisterna pode ser construída com placas de cimen-

to, anéis de concreto, tela e cimento, alambrado e outros materiais. Para 

dar mais resistência à estrutura, uma parte do reservatório fica enterra-

da.  

Esse tipo de cisterna é utilizada para captação e o armazena-

mento da água da chuva para beber e cozinhar durante cerca de oito 

meses para uma família de cinco pessoas. As cisternas rurais otimizam 

o tempo antes gasto na busca pela água, permitindo que mulheres e cri-

anças, principais responsáveis pela atividade, possam se dedicar a ou-

tros aferes . 
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Figura 7 - Cisterna Rural para captação de água de chuva. 

Fonte: ASA, 2019. 

 

Cisterna de 52 mil litros com Calçadão 

Esse tipo de cisterna é utilizada em sistemas de produção no 

entorno da casa, como quintais produtivos, cultivo de hortaliças e fru-

teiras, plantas medicinais e criação de pequenos animais. Ela é constru-

ída com placas de cimento que ficam enterrados tendo apenas a coberta 

acima do terreno e a captação da água da chuva é feita través de um 

calçadão de cimento com um tamanho de aproximadamente 200m², 

com essa área, 300 mm de água de chuva são suficientes para encher a 

cisterna. 
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Figura 8 -  Cisterna calçadão. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Barragem Subterrânea 

 

A barragem subterrânea é uma técnica de armazenar água no 

perfil do solo (subsolo) visando a exploração de uma agricultura de va-

zante. Geralmente é construída em áreas de baixio e em leitos de ria-

cho. É um barramento, normalmente de lona plástica, construída dentro 

do chão, que segura a água da chuva que escorre por baixo da terra. Pa-

ra construí-lo, é preciso escolher o melhor local. Para isso, basta fazer a 
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sondagem cavando “buracos de poste”, no local onde o barramento será 

construído. Isso é importante para saber a profundidade da pedra em 

toda a extensão do barramento. Também é preciso observar se o local 

tem obreiras (extremidades da parede que seguram o barramento. 

 Após a abertura da vala deve ser retirado as pontas de raízes e 

pedras para não causar danos a lona. A colocação da lona deve ser feita 

nas primeiras horas do dia em condições de ventos fracos e temperatu-

ras baixas. A fixação da lona deve ser bem feita, e deve ser fixada fa-

zendo uma pequena valeta de 20 cm no fundo da valeta. Sua fixação é 

feita com uso de argamassa, cimento e areia. 

 O fechamento da valeta é feita pelo material que foi retirado dela 

e deve ser distribuído ao longo da valeta. A lona lateral da parede deve 

coberta com uma camada de aproximadamente 40 – 60 cm de altura da 

superfície do solo. Após o fechamento faz-se um acabamento para evi-

tar que a lona plástica fique totalmente coberta e não mantenha contato 

com os raios solares. 
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Figura 9 – Abertura da vala (A), colocação da lona (B), fechamento da 

valeta (C). 

Fonte: ASA, 2019. 
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Barreiro Trincheira de Lona 

 São tanques longos, estreitos e fundos. É um buraco com 44 me-

tros de comprimento, 2 metros de largura de boca, 2 metros de profun-

didade e 1 metro de largura no fundo. Deve ser construído em terrenos 

planos e profundos, de preferências sem pedras, revestidos por lona 

plástica. Caso existam pedras e raízes no terreno, elas devem ser retira-

das para não causar danos a lona. O barreiro precisa ser coberto com 

telhas de fibrocimento para evitar a perda da água pela evaporação. Os 

mais comuns têm capacidade de armazenar aproximadamente 132.000 

litros de água, e seu custo é considerado baixo.  

A água armazenada pode ser utilizada para irrigação em peque-

na escala e para dar de beber aos animais, podendo ainda ser usada para 

outros afazeres da casa. 

 

Figura 10 - Marcação e abertura da trincheira para colocação da lona. 

 

  Fonte: ASA, 2019. 
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Bomba popular 

 É um equipamento manual instalado em cima de poços tubulares 

inativos que podem ter uma profundidade de até 80 metros. A bomba 

popular funciona com a ajuda de uma grande roda volante que, quando 

girada, puxa uma quantidade considerável de água com pouco esforço 

físico. Nos poços com profundidade de 40 metros, ela chega a puxar até 

1.000 litros de água em uma hora. É de baixo custo de manutenção, de 

fácil instalação e manuseio, podendo ser utilizada por adultos e crian-

ças. Lembrando que não basta construir, é preciso que os agricultores e 

as agricultoras se comprometam em fazer a manutenção para que pos-

sam ter uma boa produção de alimentos em diversidade e quantidade. 

 Sua principal utilização se dá no fornecimento de água as comu-

nidades para produzir alimentos, dar de beber aos animais e suprir as 

necessidades em geral, como os afazeres domésticos e a higiene pesso-

al. Geralmente, cada bomba popular pode beneficiar até doze famílias. 

 

Figura 11 - Bomba d’água popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imprensa Volkswagen, 2019. 
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Considerações 

finais 
A falta do conhecimento técnico sobre a manipulação da vege-

tação da caatinga, além da mínima participação em treinamentos, mes-

mo em exploração de base familiar leva a exploração dos animais em 

sistemas ainda rústicos, não tecnológicos. A vegetação da Caatinga é 

responsável pela manutenção de milhões de animais domésticos. Dian-

te disso, a caatinga tornou-se uma ferramenta que tem contribuído na 

manutenção da família através da caprinovinocultura. A manutenção da 

saúde de um rebanho se origina com um programa adequado de educa-

ção sanitária dos atores envolvidos e uma alimentação balanceada. Des-

se modo, um rebanho bem alimentado e saudável  resiste melhor as en-

fermidades. Além disso, algumas práticas que disponibilizam maneiras 

de convívio com a seca diminui o impacto provocado pelo baixo nível 

produtivo dos animais no período. Outrossim,  instalações adequadas 

facilitam o bom manejo do rebanho, devendo ser bem planejadas, pro-

jetadas e construídas, para contribuir positivamente na exploração. 

 Não obstante, uma melhor organização dos produtores na busca 

de um aumento no grau de capital social  proporciona um maior distan-

ciamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de uma 

determinada região, levando a um deficiente processo educacional, re-

fletindo nas rústicas e precárias condições de exploração animal. 
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