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Sistemas forrageiros no semiárido do Estado do Ceará: tipologia 
estrutural 

Déa de Lima Vidal 

Laboratório de Estudos em Sistemas Agrários Semiáridos, Faculdade de Veterinária, Universidade Estadual do Ceará,  
Av. Dedé Brasil, 1700, 60740-903, Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: lesisa2008@gmail.com 

RESUMO. Objetivou-se estabelecer a tipologia estrutural dos sistemas forrageiros (SIFs) 
em 57 unidades de produção rural cearenses localizadas no semiárido. Dezoito variáveis 
sobre utilização de superfícies, unidades e cargas animais, instalações e mão-de-obra foram 
submetidas à Análise de Componentes Principais e Cluster, o que permitiu identificar os 
fatores e estabelecer a tipologia. Dez grupos de estrutura de SIF se diferenciaram por sua 
base em recursos forrageiros de caatinga e pelo pastoreio de pequenos ruminantes. Somente 
os tipos estruturais dos Grupos 2, 5 e 10 (52,30% das unidades de produção), por 
desfrutarem dos cultivos forrageiros específicos hídricos e de sequeiro, além de caatinga e 
restolho, podem estabilizar menor intensidade de pastoreio de suas áreas e, portanto 
causarão menor impacto potencial no deterioro da estrutura de seus SIFs. As condições de 
melhoria forrageira para os Sistemas de Baixa presença de Caatinga ou Ausência da mesma 
(G4 e G3) devem basear-se no melhor aproveitamento de suas superfícies em restolhos de 
cultivos e em cultivos forrageiros específicos hídricos. 
Palavras-chave: Caatinga, pastoreio, zootecnia. 

ABSTRACT. Forage systems in the semiarid of Ceará State: structural typology. 
The objective of this study was to establish a structural typology of forage systems for 57 
rural households in the semiarid region of Ceará state, Brazil. Eighteen variables regarding 
surface distribution, animal units and stocking rates, buildings and labor availability were 
submitted to PCA and Cluster analysis. Ten structural forage groups were differentiated 
based on Caatinga autochthonous forage resources and by goat and sheep pasturing. Only 
the structural types of Groups 2, 5 and 10 (52.30% of the rural households) could stabilize a 
lesser pasturing intensity of their areas – as they enjoy specific hydric and dry land forage 
cultivations, in addition to Caatinga and stubbles – and would therefore cause minor 
potential impact in the structure of their forage systems. The improving conditions for low 
Caatinga Importance and no-Caatinga systems (G4 and G3) must be based on optimum 
exploitation of their stubble surfaces and on specific hydric forage cultivation. 
Key words: Caatinga, grazing livestock, animal science. 

Introdução 

Há décadas que o conhecimento da sociedade sobre 
os efeitos negativos dos sistemas de produção 
intensivos mudou os métodos e objetivos dos cientistas 
e de institutos de pesquisa, procurando enfocar o 
melhoramento da sustentabilidade dos sistemas 
tradicionais, em detrimento do aumento da 
produtividade (KIRCHMANN; THORVALDSSON, 
2000). Assim, a continuidade dos sistemas tradicionais 
sem a perda de suas características endógenas, como a 
reavaliação da baixa produtividade da terra e a 
conservação do meio ambiente, requer bom 
conhecimento de suas características e de seu valor, 
bem como de seus pontos críticos ao nível de unidade 
produtiva (HADJIGEORGIOU et al., 2002). A 
produção animal na região semiárida do Nordeste do 

Brasil inclui esses sistemas tradicionais e seu 
forrageamento se baseia quase exclusivamente em 
pastagens de plantas nativas da vegetação da Caatinga, 
floresta espinhosa de altura baixa e que sustenta mais de 
90 e 35% da produção de cabras e ovelhas, 
respectivamente (GUIMARÃES-DUQUE, 2001). 

Os sistemas forrageiros de regiões semiáridas 
foram descritos parcialmente e algumas 
características ligadas às suas condições e recursos 
físicos foram evidenciados e discutidos no Nordeste 
da Espanha por Vidal et al. (2003); na Sardenha por 
Usai et al. (2006); na região Oeste do Mediterrâneo 
(RUIZ et al., 2008) e na Venezuela por Garcia et al. 
(2009). No entanto, até o momento nenhuma 
iniciativa foi tomada para explicar as estruturas dos 
sistemas forrageiros em regiões semiáridas 
brasileiras. O conhecimento sobre a disponibilidade 
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e diversidade de fatores produtivos estruturais é um 
pré-requisito para compreender os sistemas 
forrageiros, pelo que sua estrutura faz referência à 
organização espacial dos componentes do sistema 
(THENAIL; BAUDRY, 2004). Ademais, o manejo 
da terra e a tomada de decisões importantes, como 
sua manutenção, melhoramento e criação de 
condições equitativas para diferentes tipos de 
agricultura e pecuárias, são também determinadas 
pela disponibilidade de fatores estruturais. Em 
estudos de sistemas forrageiros, é necessário 
considerar simultaneamente vários aspectos 
estruturais relacionados, pelo que a função desses 
sistemas é o equilíbrio entre os recursos forrageiros e 
a nutrição das necessidades dos rebanhos 
(CHATELLIER et al., 2008). O objetivo desse 
estudo é elaborar uma tipologia de sistema forrageiro 
sob o aspecto estrutural para ser utilizada como 
ferramenta de decisão por agentes rurais produtivos 
visando melhorar o manejo desses sistemas. Para tal, 
o estudo define os fatores estruturais forrageiros de 
Unidades de Produção semiáridas utilizando 
técnicas estatísticas multivariadas. Os tipos obtidos 
deverão ser entendidos como um método de 
aproximação ao estudo dos sistemas forrageiros, 
etapa de sua análise que permite simplificar a 
diversidade de situações identificando grupos de 
indivíduos (WEIGEL; REKAYA, 2000). 

Material e métodos 

Utilizou-se informação sobre características 
estruturais de 57 Unidades de Produção Agrária 
Familiar (UPAF) obtidas mediante aplicação 
direta de questionário. As UPAFs se incluíam no 
Projeto de Pesquisa denominado 
"Autossustentação econômico-social de 
comunidades rurais através de cabras leiteiras 
naturalizadas em região semiárida dos Inhamuns, 
CE", financiado pelo CNPq (Edital nº19/05). As 
UPAFs analisadas estão situadas no semiárido da 
região Nordeste, especificamente no Distrito do 
Baixo Trici, município de Tauá (Estado do Ceará) 
e se distribuem em três comunidades rurais, a 
saber: Junco (n = 22), Lustal (n = 26) e 
Queimadas (n = 9). O número de UPAFs por 
comunidade é diferente porque obedeceu ao 
critério de adesão voluntária da família 
responsável ao projeto de pesquisa. 
Genericamente, nas UPAFs, o regime de 
exploração do tipo semiestabulado é o de maior 
incidência nas três comunidades: 50,00; 92,31 e 
66,67%, respectivamente, para Junco, Lustal e 
Queimadas. A Superfície Agrária Útil média total 
é de 21,26 ha (CV = 0,96) e as médias para as 
comunidades são de 16,22 ha (CV = 0,63) no 

Junco; 17,36 ha (CV = 1,03) em Lustal e 44,86 ha 
(CV = 0,68) em Queimadas, caracterizando-se 
assim todas as UPAFs na faixa de minifúndios 
(BRASIL, 1993). Os questionários se referiam a 
um ano agrícola (agosto de 2006 a agosto 2007) e 
recolheram informação geral e específica sobre 
estrutura forrageira das UPAFs. No total, foram 
elaborados 18 indicadores de estrutura 
relacionados à disponibilidade de superfícies para 
cultivo e para forragem (Tabela 1) e relacionados a 
efetivos de pequenos ruminantes, instalações, 
fator trabalho e cargas animais (Tabela 2). 

Os Cultivos Forrageiros hídricos (Tabela 1) estão 
formados por dois tipos: (i) os forrageiros irrigados, 
a saber: o capim elefante (Pennisetum purpureum), o 
cereal sorgo (Sorghum bicolor) e a leguminosa leucena 
(Leucaena spp.); e (ii) o cultivo forrageiro de período 
de chuva, a saber: milho forrageiro (Zea mays). Os 
Cultivos Forrageiros de sequeiro são: a palma 
forrageira (Opuntia ficus-indica), algaroba (Prosopis 
juliflora), capim buffel (Cenchrus ciliaris), capim 
Tanzânia (Panicum maximum cv. Tanzânia) e feijão-
bravo (Canavalia brasiliensis). Mediante a Análise de 
Componentes Principais (ACP) com Rotação 
Varimax (HAIR et al., 2006) foram obtidos os fatores 
explicativos da heterogeneidade estrutural dos 
sistemas forrageiros para o conjunto de UPAFs 
analisadas. A seguir, uma Análise Cluster, baseada nas 
coordenadas das observações dos principais fatores 
da ACP, foi realizada para classificar as UPAFs em 
grupos de sistemas forrageiros de acordo com suas 
características estruturais. 

Tabela 1. Indicadores estruturais relativos à disponibilidade e 
utilização de superfícies para cultivo e para forragem nos Sistemas 
Forrageiros. 

Sigla ou 
Denominação Definição 

SAU (ha) Superfície Agrária Útil = Superfície Forrageira Total + 
Superfície em Restolho + Superfície Total de Cultivos 

SR (ha) Superfície em Restolho = superfície de cultivos 
comerciais 

SRSAU(ha) Superfície em Restolho em relação à SAL 
SF/SAU (%) Superfície Forrageira Total em relação à SAU  
SFC (ha) Superfície de Cultivos Forrageiros Específicos =  cultivos 

forrageiros hidro + cultivos forrageiros de sequeiro 
SFC/SAU (%) Superfície de Cultivos Forrageiros Específicos em relação à 

SAU 
SFCA/SAU (%) Superfície Forrageira de Caatinga em relação à SAL 
Irrigação/SAU 
(%) 

Superfície de Regadio em relação à SAL 

CFH/SF (%) Superfície de Cultivos Forrageiros Específicos Hídricos 
em relação à SF 

CFS/SF (%) Superfície de Cultivos Forrageiros Específicos de Sequeiro 
em relação à SF 

CA/SF (%) Superfície Forrageira em Caatinga em relação à SF 
 

A métrica utilizada no Cluster foi a Distância 
Euclidiana e o método de agregação foi o de 
variância mínima (Ward Minimum Variance). 
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Finalmente, por meio da Distribuição de 
Frequências foi realizada a descrição geral dos 
indicadores para cada um dos grupos de sistemas 
forrageiros obtidos. 

Dois tipos de cargas animais foram calculados 
separadamente para três diferentes superfícies 
forrageiras (SF): a superfície em restolho (SR), a 
superfície de cultivos forrageiros específicos 
(SFC) e a superfície forrageira em Caatinga 
(SFCA). A carga animal potencial foi calculada 
considerando-se a possibilidade de utilização total 
das respectivas superfícies forrageiras de acordo 
com as seguintes fórmulas: 

Carga animal potencial em superfície em 
restolho: UACO haSR-1. 

Carga animal potencial em superfície de 
cultivos forrageiros específicos: (UACO  
ha SFC-1)*(haSF). 

Carga animal potencial em superfície 
forrageira de Caatinga: (UACO  
ha SFCA-1)*(haSF). 

A carga animal praticada foi calculada 
considerando-se a porcentagem de utilização atual 
das respectivas superfícies segundo informação de 
campo disponível para 83% das UPAFs em estudo, 
assumindo-se as mesmas proporções a seguir 
apresentadas para as restantes UPAFs em que essa 
informação específica não estava disponível. Assim, 
para todas as UPAFs, o cálculo da porcentagem de 
utilização atual das superfícies forrageiras, a saber, a 
de restolho (SR), a de cultivos forrageiros específicos 
(SFC) e a de Caatinga (SFCA), baseou-se em que: 
(i) nas UPAFs onde há os três tipos de superfícies, a 
utilização das mesmas seria de 33,33% para cada uma 
delas diariamente e para as UPAFs onde há dois 
tipos de superfície forrageira, seja na combinação de 
SR com SFC, SR com SFCA ou SFC com SFCA, a 
utilização seria de 50% para cada superfície 
diariamente e, 

(ii) que a porcentagem de utilização da superfície 
forrageira (total) equivale a: 

%utilização da SF=100 - (% estabulação diária). 
A porcentagem de estabulação diária foi calculada 

considerando-se três períodos de 8h: manhã 
(33,33%), tarde (33,33%) e noite (33,33%). Assim: 

Carga animal praticada em superfície de restolho: 
[(UACO haSR-1 potencial)*(% de utilização da 

superfície forrageira)]/100. 
Carga animal praticada em superfície de cultivos 

forrageiros específicos: 
[(UACO haSFC-1 potencial*haSF)*(% de 

utilização da superfície forrageira)]/100. 

Carga animal praticada em superfície forrageira 
de Caatinga: 

[(UACO ha SFCA-1 potencial*haSF)*(% de 
utilização da superfície forrageira)]/100. 

Tabela 2. Indicadores estruturais relativos a efetivos de pequenos 
ruminantes, carga animal, instalações e fator trabalho nos 
Sistemas Forrageiros. 

Sigla ou Denominação Definição 
UACO  Unidade Animal de Caprino e Ovino (1 animal 

adulto = 0,19 UACO) 
UACO ha-1 SR Carga animal em Unidades Animais de Caprino e 

Ovino em relação a restolhos 
UACO ha-1 SFC*haSF Carga animal em Unidades Animais de Caprino e 

Ovino em relação à Superfície de Cultivos 
Forrageiros Específicos  

UACO ha-1 
SFCA*haSF 

Carga animal em Unidades Animais de Caprino e 
Ovino em relação à Superfície de Catinga 

Utilização de SF (%) Variável que expressa a relação complementar com 
a utilização de estabulação 

Apriscos (nº) Disponibilidade de apriscos para caprinos e ovinos
Trabalho familiar (%)  Disponibilidade de mão-de-obra familiar em 

relação à mão-de-obra total 
 

Tabelas de Contingência e Análise de Variância 
(teste F associado ao teste Bonferroni para 
homogeneização de variâncias com  = 0,001) 
(HAIR et al., 2006) foram utilizadas nas variáveis 
para determinar as diferenças estruturais entre os 
sistemas forrageiros organizados em grupos. 

Resultados e discussão 

Fatores explicativos da heterogeneidade de estrutura do 
sistema forrageiro  

Uma Análise de Componentes Principais foi 
executada sobre as variáveis focais estruturais das 
UPAFs componentes dos sistemas forrageiros 
(Tabela 3). Esse procedimento reduziu o número 
de variáveis originais por meio da identificação 
daquelas que se encontravam correlacionadas. Os 
três primeiros fatores da ACP explicam 65,56% da 
variância, valor considerado satisfatório 
(MALHOTRA, 2004) e seus eigenvalues são >1. O 
Fator 1 identifica sistemas com rebanho caprino e 
ovino expressivo utilizadores de SF de Caatinga. 
Esse fator expressa, assim, a relação entre as cargas 
animais praticadas e em potencial sobre a SF em 
Caatinga. O Fator 2 identifica os sistemas 
forrageiros em que os CF específicos de período 
de chuva e irrigados adquirem relevância na 
ausência de SF de Caatinga. O Fator 3 indica a 
relação entre a incidência do regadio e da SF na 
SAU e a disponibilidade de instalações para 
caprinos e ovinos, identificando assim, os sistemas 
cujas SF estão vinculadas à presença de regadio e 
que dispõem de instalações para caprinos e ovinos. 
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Tabela 3. Contribuição das diferentes variáveis estrutural-forrageiras aos três primeiros fatores da ACP. 

 Variância esplicada (%) Significado atribuído ao fator Variáveis e correlações com os fatores (p < 0,01) 
Fator 1 36,39 UGCO/SFCA*SF praticada + 0,3174 
  UGCO + 0,3146 
  

Relação entre a dimensão do 
rebanho caprino e ovino e os 

pastoreios praticados e em 
potencial na Caatinga 

UGCO/SFCA*SF potencial + 0,303 

Fator 2 19,16 %CFEHIDRO/SF + 0,3746 
  %CA/SF - 0,3175 
  

Relevância dos cultivos 
forrageiros de período de chuva e 
irrigados quando da ausência de 

Caatinga 
%SFCA/SAU - 0,129 

Fator 3 10,01 %Reg/SAU + 0,5107 
  Nº de apriscos + 0,486 
  

Relação entre a incidência do 
regadio e da SF na SAU e 

disponibilidade de apriscos %SF/SAU + 0,2962 
 

Grupos de Sistemas Forrageiros 

Um Cluster foi realizado por meio das 
coordenadas fatoriais das observações para os fatores 
da ACP, e dez grupos de sistemas forrageiros foram 
obtidos. As características estruturais que explicam as 
diferenças mais relevantes entre os grupos são 
apresentadas nas Tabelas 4, 5, 6, e 7 e os mesmos se 
aglutinam em torno da relevância da Caatinga. 

Sistemas com alta presença de caatinga na formação da 
superfície forrageira 

O maior deles (G10) (Tabela 5) se caracteriza por 
baixa SAU, elevada disponibilidade de SF e o maior 
rebanho caprino e ovino. A SAU desse grupo 
apresenta diferença significativa apenas com outro 
grupo com alta presença de caatinga na SF, o G1. No 
G10, observa-se a existência de elevada e significativa 
carga animal potencial na SF de Caatinga. Na 
composição da SF foram observadas presença 
conjunta e significativa de caatinga e CF hídricos na 
SF. Os CF hídricos presentes são dos dois tipos: os 
irrigados (capim elefante, sorgo e leucena), e o de 
chuva (milho forrageiro). Ainda nesse grupo (G10), 
apesar de não ser significativa a diferença, foi 
observada incidência dos CF específicos de sequeiro 
(palma forrageira, algaroba, feijão-bravo e capins 
buffel e Tanzânia) que em sistemas agrários 
semiáridos já tiveram sua alta importância 
econômica demonstrada (MONJARDINO et al., 
2010). Na vegetação natural semiárida da Dehesa 
espanhola, Gaspar et al. (2007) caracterizaram 
grupos de 47 unidades produtivas pecuárias situadas 
na região semiárida, e o maior grupo tipificado 
(30,5% da amostra) também reúne fazendas de 
ovelhas utilizadoras de pastagens naturais tal como 
se configurou no presente trabalho. Os Grupos 1 e 6 
reúnem um pequeno número de UPAFs: duas para 
cada um deles (Tabela 4). No G1 se observa a 
menor incidência dos CF Hídricos sem diferença 
significativa com outros sistemas de alta presença de 
caatinga. Assim, mesmo nesse grupo estão as mais 
elevadas SAU e porcentagens de SF. Os grupos 5, 6, 
7 e 8 se caracterizam por SAU de tamanho pequeno 

sem diferença significativa entre elas. Ademais da 
caatinga na composição de suas SFs, encontram-se 
os CF que incluem além dos hídricos acima citados, 
os de sequeiro (Tabelas 4 e 5). Os CF Hídricos na 
composição da SF alcançam a sua maior 
porcentagem no G7, que é  também o que possui a 
maior superfície em regadio de todos os sistemas. O 
G9 se caracteriza por SAU muito reduzida e SF de 
significativa dimensão intermédia. Nesse grupo, a 
incidência da SF em Caatinga na SAU é 
significativamente diferente dos outros grupos e de 
caráter intermediário. A porcentagem de utilização 
das SFs em seu conjunto, apesar de não 
significativamente diferente, varia entre esses 
sistemas de 13,34 no G2 a 66,67% no G5 (Tabela 3). 

Nos Grupos 1 e 2 de menor incidência da 
utilização das SFs, os pequenos rebanhos de caprinos 
e ovinos se encontram na maior parte do dia em 
estabulação e dependem em grande medida de 
alimentos volumosos e concentrados fornecidos no 
aprisco. 

O G2 apresenta significativa porcentagem de SF 
em Caatinga incidindo em pequena SAU. Nos 
Grupos 6, 8 e 9 (Tabelas 6 e 7), as respectivas 
utilizações de superfícies forrageiras aumentam 
atingindo níveis intermediários para esse grupo de 
sistemas (Tabelas 4 e 5). No entanto, o tamanho do 
rebanho caprino e ovino mostra variação nesses 
grupos, evidenciando um descompasso entre 
porcentagem de utilização de SF e tamanho de 
rebanhos. Esse fenômeno de descompasso se faz 
mais evidente no G9, em que a maior parte da 
utilização da SF desses grupos é realizada pelo 
menor rebanho existente em todos os dez sistemas 
tipificados. Assim, no G9 (Tabelas 5 e 7), os caprinos 
e ovinos têm acesso às superfícies durante um único 
período do dia e recebem complementação 
alimentar no aprisco durante o outro período e à 
noite. A mesma problemática referente ao ajuste 
entre disponibilidade de rebanho e superfícies foi 
observada para a região semiárida pampiana 
(Argentina) por Bedotti et al. (2007)  para a maior 
parte das 120 fazendas de caprinos estudadas. Em 
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ambas as regiões, esse descompasso pode ser 
entendido como o reflexo da conjunção de fatores 
desfavoráveis. Primeiramente, o relacionado aos 
tamanhos críticos da terra disponível pela ausência 
do processo de reforma agrária na América Latina 
(LEITE; ÁVILA, 2007). No caso do Brasil, 
especificamente no Estado do Ceará, o resultado da 
estrutura fundiária concentradora foi a 
ultrafragmentação da terra nos últimos 100 anos, 
pelo aumento da população rural (JACKET, 2000), 
elevando o número de minifúndios associado à 
diminuição da área total por unidade produtiva 
familiar e consequentemente a menor 
disponibilidade de superfícies agrárias úteis para as 
unidades classificadas como mini ou microfúndio 
(BRASIL, 1993) como é caso das UPAFs formadoras 
do G9: 8,00 ha de SAU (Tabela 5). No caso da 
Argentina, o resultado da ausência da reforma agrária 
foi a perpetuação dos latifúndios (MORRIS; UBICI, 
2008), propriedades rurais de 5.700 ha em média 
(BEDOTTI et al., 2007) classicamente conhecidas 
como pouco produtivas e embriões da desertificação 
(PARASKEVOPOULOS, 2009; ROWNTREE, 
2008). Em segundo lugar e para ambas as regiões, 
acrescente-se que, por serem semiáridas, se 
caracterizam inerentemente por quantidades 
limitadas de pasto (UNCCD, 2003). Assim, o 
estabelecimento de equilíbrio entre os fatores de 
produção para conseguir, entre outras, uma relação 
ajustada entre disponibilidade de rebanho e de 
superfícies forrageiras dependerá da capacidade e 
possibilidade de planejamento. Em unidades de 
produção pequenas como no caso do semiárido 
nordestino, os responsáveis pela tomada de decisões 
possuem estreita flexibilidade em termos de 
alteração significativa das cargas animais sem o 
benefício da suplementação de concentrados, 
considerando que eles procuram não degradar 
severamente suas superfícies forrageiras.  Em 
unidades de produção enormes, como no caso do 
semiárido argentino, os responsáveis também não 
conseguem alcançar o ajuste acima colocado por 
prévios e sérios problemas de degradação ambiental 
que envolvem a qualidade das pradarias e do solo, 
bem como a avançada idade dos titulares (MORRIS; 
UBICI, 2008). 

O G7 se caracteriza por ser o grupo que alia 
presença de Caatinga com superfícies em regadio 
(Tabela 4). Nele, apesar da alta incidência dos CF 
hídricos na formação da SF, o também reduzido 
rebanho tem pouco acesso a esse tipo de superfície 
forrageira, já que a porcentagem de utilização dessas 
superfícies é baixa. As cargas animais do G7 (Tabela 
6) praticadas em restolhos e em CF também são 

baixas, indicativo da alta disponibilidade daqueles 
animais aliada ao reduzido número de animais. 
Assim, somente a carga animal potencial sobre 
restolho poderia ser realizada por não ultrapassar o 
máximo recomendado que é de 0,56 UACO ha-1 
(GOOSEY et al., 2005). 

Tabela 4. Características estruturais relativas à disponibilidade e 
utilização de superfícies e efetivos de pequenos ruminantes dos 
Sistemas Forrageiros dos Grupos G1, G2, G5, G6 e G7. 

Sistema1 ALTAC ALTAC ALTAC ALTAC ALTAC
Grupos  G1 G2 G5 G6 G7 
UPAFs (%)  3,50 8,77 10,53 3,50 5,0 
SAU (%)  96,50*a 30,09*b 22,73*b 30,75*b 16,67*b
%SF/SAU  93,58***a 81,29***a 71,50***a 67,30ns 51,06ns
%SR/SAU  1,81ns 8,88ns 13,97ns 14,39ns 23,24ns
%SFCA/SAU  91,77***a 72,41*b 57,53*a 52,91ns 27,82ns
%Irrigação/SAU  0,00ns 2,25ns 3,95ns 8,49ns 10,89ns
%CFH/SF  1,93***a 10,87***a 18,34***a 21,29ns 45,17**a
%CFS/SF  0,00ns 0,25ns 0,95ns 0,00ns 0,03ns 
%CA/SF  98,07***a 88,89***a 80,71***a 78,71ns 54,80ns
UACO  1,62ns 0,34ns 2,54ns 3,06ns 1,75ns 
1ALTAC: Sistema Forrageiro com Alta presença de Caatinga; Médias na linha seguidas 
de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Fisher com Bonferroni (= 0,001); 
***p < 0,001; **p < 0,025; *p < 0,05; ns: não significativo. 

Tabela 5. Características estruturais relativas à disponibilidade e 
utilização de superfícies e efetivos de pequenos ruminantes dos 
Sistemas Forrageiros dos Grupos G8, G9, G10, G4 e G3. 

Sistema1 ALTAC ALTAC ALTAC BAIXAC AUSAC 
Grupos  G8 G9 G10 G4 G3 
UPAFs (%)  5,0 19,00 33,00 8,00 4,00 
SAU (%)  19,83*b 8,00*b 22,25*b 10,00*b 5,00*b 
%SF/SAU  63,08ns 43,86***c 69,39**a 32,76**b 93,58***a
%SR/SAU  19,14ns 12,53ns 20,45ns 24,93ns 20,83ns 
%SFCA/SAU  43,93ns 31,34*e 48,94*a 7,82**d 0,00ns 
%Irrigação/SAU  3,17ns 0,76ns 8,68ns 5,54ns 0,00ns 
%CFH/SF  30,56ns 31,15***a 35,41**a 79,17**c 100,00***b
%CFS/SF  0,00ns 0,00ns 1,79ns 0,00ns 0,00ns 
%CA/SF  69,44ns 68,85***a 62,80**a 20,83**c 0,00***b 
UACO  5,28ns 0,45**a 4,75**b 0,76ns 0,79ns 
1ALTAC: Sistema Forrageiro com Alta presença de Caatinga; BAIXAC: Sistema Forrageiro 
com Baixa presença de Caatinga; AUSAC: Sistema Forrageiro com ausência de Caatinga. 
Médias na linha seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Fisher com 
Bonferroni (= 0,001); ***p < 0,001; **p < 0,025; *p < 0,05; ns: não significativo. 

No G5, a porcentagem de utilização de SF 
(Tabela 4) alcança sua máxima expressão dentro 
desse sistema, evidenciando que na maioria das 
UPAFs o nível de estabulação de um reduzido 
rebanho se limita à manhã ou à tarde, ficando, 
portanto, a alimentação desses animais vinculada 
predominantemente ao pastoreio em superfícies 
de CF hídricos. Em relação às cargas animais 
(Tabelas 6 e 7), observa-se que, de todas as 
estudadas, apenas as relativas à superfície 
forrageira em Caatinga potencial alcançaram 
resultados estatisticamente significativos em 
alguns grupos. Observa-se que as cargas em 
caatinga potencial, ou seja, considerando a 
porcentagem total de utilização da área disponível 
de Caatinga, emergem diferenças significativas 
entre os Grupos 2, 8 e 10. A carga animal 
potencial em Caatinga do G9 também é 
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significativamente diferente das cargas do G8 e 
G10, porém não difere estatisticamente da carga 
do G2 (Tabelas 6 e 7). No G8, encontra-se a 
maior carga animal potencial em Caatinga. Isso 
significa que se as UPAFs desse sistema 
aumentarem sua atual porcentagem de utilização 
de SF de Caatinga a carga animal será 
aproximadamente 90 vezes acima do cociente 
recomendado: 0,083 UA ha-1 ou 1,4 UACO ha-1 
para Caatinga nativa não-manejada e com 
pastoreio contínuo (ARAÚJO FILHO, 2002). 
Contudo, essa hipótese é improvável, 
considerando que a porcentagem de utilização das 
respectivas SF na maioria dos grupos é baixa, com 
exceção do G5. 

Tabela 6. Características estruturais relativas às cargas animais 
potenciais e praticadas, disponibilidade de trabalho e de apriscos 
dos Sistemas Forrageiros dos Grupos G1, G2, G5, G6 e G7. 

Sistema1 ALTAC  ALTAC ALTAC  ALTAC ALTAC
Grupos  G1 G2 G5 G6 G7 
UPAFs (%)  3,50 8,77 10,53 3,50 5,0 
UACO ha-1 SR potencial  0,48ns 0,11ns 0,58ns 0,54ns 0,42ns 
UACO ha-1 SR praticada  0,10ns 0,01ns 0,38ns 0,15ns 0,14ns 
UACO ha-1 SFC*SFpotencial  86,48ns 3,80ns 16,06ns 14,57ns 4,19ns 
UACO ha-1 SFC*SFpraticada  18,10ns 0,90ns 10,71ns 6,07ns 1,36ns 
UACO ha-1 SFCA*SFpotencial 1,65ns 0,38**a 3,10ns 3,87ns 3,07ns 
UACO ha-1 SFCA*SFpraticada 0,31ns 0,06ns 2,07ns 1,52ns 0,99ns 
% de uso de SF  16,67ns 13,34ns 66,67ns 33,34ns 22,23ns
% trabalho familiar  100***a 80ns 73,55ns 100***a 50,37***b
Nº de apriscos  2ns 1ns 2ns 4ns 1ns 
1ALTAC: Sistema Forrageiro com Alta presença de Caatinga;  Médias na linha seguidas 
de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Fisher com  Bonferroni (= 0,001); 
***p < 0,001; **p < 0,025; ns: não significativo. 

Os resultados da carga animal praticada em 
caatinga não foram significativamente diferentes 
entre os grupos, porém nos G8 e G10 (Tabela 7), as 
mesmas ultrapassaram o recomendado por Araújo 
Filho et al. (2002). Esse fenômeno de cargas elevadas 
em superfícies de florestas naturais de semiárido 
também tem sido observado no Noroeste da 
Mongólia, em pastizais estepários áridos (sward 
vegetation), onde Liang et al. (2009) relataram a carga 
de 0,914 UACO ha-1, considerada alta. As cargas 
animal potenciais e praticadas para a superfície em 
restolho, como foi comentado acima, não 
apresentam diferenças significativas entre os grupos 
desse sistema (Tabelas 6 e 7). No entanto, foi 
observado que a maioria dos coeficientes dos grupos 
se encontra abaixo ou próximos à carga 
recomendada para pastoreio em restolhos em regiões 
semiáridas: 0,56 UACO ha-1 (GOOSEY et al., 
2005). Somente o pastoreio praticado e o potencial 
sobre as áreas de restolho do G10 (Tabela 7) 
atingiram níveis acima da recomendação. Nos 
outros grupos (Tabelas 6 e 7), com exceção do G8, 
as cargas animais atualmente praticadas sobre 

restolhos, poderiam aumentar alcançando seus 
níveis potenciais. Em todos os grupos do sistema foi 
observado que as superfícies de pastoreio em 
restolho são praticadas sobre pós-colheita de milho, 
feijão, hortaliças e macaxeira. Nesse sistema, apesar 
de diferenças expressivas encontradas nas cargas 
animais potencial e praticada em superfícies de CF 
específicos, as mesmas não são significativas. No 
entanto, em relação às praticadas foi observado que a 
maioria já se encontra bem acima do recomendado 
para essas superfícies: 2,1 UACO ha-1. Portanto, 
todas as cargas potenciais, com exceção do G9, estão 
também além do recomendado. O número de 
apriscos varia de 1 a 4 (Tabelas 6 e 7), porém essa 
quantidade de instalações não supôs diferença 
significativa em nenhum grupo e coincidem com o 
relatado por Bedotti et al. (2007) na Argentina para 
fazendas caprinas. Em relação à disponibilidade do 
fator trabalho (Tabelas 6 e 7), observa-se que o 
mesmo é significativo apenas nos G7, G8, G9 e G10, 
e a menor porcentagem da incidência do trabalho 
familiar em relação ao trabalho total ocorre no G7 
(50,37%).  

Sistema com baixa presença de caatinga na formação da 
superfície forrageira 

O Grupo 4 se caracteriza por dois indicadores 
significativamente diferentes: a menor incidência da 
caatinga e a maior de cultivos forrageiros hídricos 
em sua superfície forrageira (Tabela 5). Grande parte 
de sua SF está composta por cultivos forrageiros 
específicos hídricos e o restante por Caatinga. Diaz-
Solis et al. (2003) ressaltam que a identificação das 
cargas animais pode se constituir em um dos fatores 
mais importantes na determinação do desempenho 
dos sistemas de pastoreio, incidindo em sua 
composição botânica e produtividade e ainda, 
segundo Hickman et al. (2004) na sustentabilidade. 
No presente estudo, as cargas animais praticadas 
sobre as SF de cultivos específicos e em restolho 
estão abaixo do recomendado, portanto, seria 
possível nesse grupo de sistemas com baixa 
incidência de caatinga, a prática de pastoreio durante 
todos os períodos do dia nessas superfícies, 
reduzindo a porcentagem de estabulação e 
dependência de fornecimento de alimentos no 
aprisco. Apesar do reduzido tamanho do rebanho foi 
observado que ambas as cargas em Caatinga, a saber, 
a potencial e a praticada estão acima do 
recomendado por Araújo Filho (2002). Nesse 
sistema forrageiro, a mão-de-obra disponível é 
exclusivamente familiar e a disponibilidade de 
apriscos baixa (Tabela 7). 
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Tabela 7. Características estruturais relativas às cargas animais potenciais e praticadas, disponibilidade de trabalho e de apriscos dos 
Sistemas Forrageiros dos Grupos G8, G9, G10, G4 e G3. 

Sistema1  ALTAC ALTAC ALTAC BAIXAC AUSAC 
Grupos  G8 G9 G10 G4 G3 
UPAFs (%)   5,0 19,00 33,00 8,00 4,00 
UACO ha-1 SR potencial  1,07ns 0,19ns 3,18ns 0,21ns 0,30ns 
UACO ha-1 SR praticada  0,36ns 0,06ns 1,05ns 0,13ns 0,17ns 
UACO ha-1 SFC*SF potencial 18,37ns 1,94ns 96,83ns 1,27ns 0,79ns 
UACO ha-1 SFC*SF praticada 6,13ns 0,87ns 83,90ns 0,83ns 0,44ns 
UACO ha-1 SFCA*SF potencial 7,49**b 0,73**a 5,26**a 1,64**a 0,00ns 
UACO ha-1 SFCA*SF praticada 2,50ns 0,21ns 3,15ns 1,09ns 0,00ns 
% de uso de SF  33,34ns 39,40ns 35,09ns 58,34ns 50,01ns 
% trabalho familiar  100***a 100***a 90,98***a 100***a 100***a 
Nº de apriscos  1ns 1ns 2ns 1ns 2ns 
1ALTAC: Sistema Forrageiro com Alta presença de Caatinga; BAIXAC: Sistema Forrageiro com Baixa presença de Caatinga; AUSAC: Sistema Forrageiro com ausência de Caatinga. 
Médias na linha seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Fisher com Bonferroni (= 0,001); ***p < 0,001; **p < 0,025; ns: não significativo. 

Sistema com ausência de caatinga na formação da 
superfície forrageira 

Esse sistema, formado pelo Grupo 3 por não 
possuir Caatinga, baseia sua ampla SF exclusivamente 
em CF hídricos, sendo especificamente os dependentes 
de chuva, já que não possui irrigação. É o que apresenta 
a menor SAU de todos os sistemas (Tabela 5). 
Observa-se, ainda, que o tamanho do rebanho caprino 
e ovino é um dos menores de todos os grupos 
estudados e incide, portanto, com baixas cargas animais 
potencial e praticada tanto nas superfícies em restolho 
como nas de CF específicos. Considerando-se que a 
porcentagem de utilização das SF é de 50,01 foi 
observado que as cargas referidas poderiam ser 
incrementadas, pois não superam o recomendado tanto 
em restolho como em CF específicos. O trabalho 
familiar é o único do qual esse grupo de UPAFs 
dispõe, e o número de apriscos é superior, porém não-
significativo em relação ao grupo com baixa 
porcentagem de Caatinga (Tabela 7). Esses resultados 
convergem com os de Palomino et al. (2008), já que 
meio ambientes áridos possuidores de estrutura 
relativamente simples de vegetação - caracterizada pela 
cobertura esparsa de arbustos xerófilos e/ou herbáceas 
perenes - e aqui, pela ausência de Caatinga, permitirão 
que outros fatores influenciem em maior grau sua 
organização estrutural. 

Implicações para os sistemas forrageiros autóctones  

A importância da SF de Caatinga se expressa de 
diferentes maneiras nos resultados obtidos. As variáveis 
que se correlacionaram significativamente com o 
primeiro componente (Tabela 3) são as variáveis que 
determinam o processo de pastoreio dos rebanhos 
caprinos e ovinos: a carga animal aplicada e a carga 
potencial. Efetivamente, valores altos desse 
componente (carga animal) associam-se a uma possível 
superexploração da Caatinga, e em consequência a uma 
diminuição da condição e biodiversidade desse bioma 
(LEAL et al., 2005). Nesse caso, sugere-se mitigar o 
problema mediante técnicas de melhoramento da 
caatinga para produção de forragem (ARAÚJO 

FILHO et al., 2002), incorporação de superfícies de 
cultivos forrageiros (VIDAL et al., 2003), ou ainda, por 
meio de estratégias de diminuição do tamanho dos 
rebanhos (VAVRA et al., 2000). Na prática, as opções 
para o manejo desses sistemas forrageiros, tal como o 
de excluir animais em pastoreio e utilizar o sistema de 
pastoreio rotacional, pelos custos financeiros 
provavelmente serão menos viáveis para restaurar 
vegetação impactada pelo pastoreio contínuo que o 
melhoramento da caatinga. As questões discutidas 
nesse estudo são pertinentes às unidades produtivas 
analisadas e refletem as condições de vegetação sob uso 
de pastoreio não-intensivo. Assim mesmo, elas 
poderiam ser consideradas como referências básicas 
para o melhoramento das condições locais das 
pastagens autóctones, da produção de pequenos 
ruminantes e da segurança ecológica (STERN et al., 
2002). Essas evidências enfatizam a necessidade de 
refinarem-se e expandirem-se os conhecimentos sobre 
os sistemas forrageiros tradicionais no semiárido 
cearense, tal como evidenciam Sullivan e Rohde (2002) 
para outras áreas semiáridas. 

Conclusão 

Os dez tipos de sistemas forrageiros obtidos no 
semiárido do Distrito do Baixo Trici  evidenciaram um 
gradiente forrageiro de alta diversificação e se 
diferenciaram principalmente por sua base em recursos 
forrageiros autóctones de Caatinga, cultivos forrageiros 
hídricos e pela carga animal. Em sua organização 
estrutural, a presença conjunta da caatinga e de cultivos 
forrageiros hídricos tendeu a ser complementar. 
Apenas 52,30% das UPAFs (G2, G5 e G10) poderiam 
estabilizar menor intensidade de pastoreio de suas áreas 
e os G4 e G3 devem basear-se no melhor 
aproveitamento de suas superfícies em restolhos de 
cultivos e em cultivos forrageiros específicos hídricos. 
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