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Com o objetivo de aumentar a produção e a 
renda dos produtores do Nordeste e da região 
norte de Minas Gerais, o Senar, juntamente com 
a ANATER e por meio de convênio, elaborou e 
executa o projeto Agronordeste.

No segmento da ovinocaprinocultura de corte, o 
Valor Bruto de Produção (VBP), apenas em 2021, 
foi de mais de 10 milhões de reais.

O principal município produtor está localizado 
no Piauí, na cidade de Paulistana, onde foram 
atendidas 30 propriedades, que geraram mais 
de 500 mil de reais para todo o ano analisado.

Propriedades atendidas em 2021

UF Receita Bruta

PI R$ 3.999.399,42
BA R$ 3.470.899,27
CE R$ 1.327.920,59
RN R$ 851.778,36
PB R$ 571.814,95
PE R$ 406.056,21
MA R$ 47.272,71
AL R$ 40.552,50

Total geral R$ 10.715.694,01

RENDA BRUTA EM 2021 POR UF

Destaque para Paulistana-PI, que registrou 
a maior receita bruta de seus produtores no 
valor de R$ 513.759,91
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Quantidade de propriedades atendidas em 2021
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Distribuição dos produtores  
por SEXO

CASOS DE SUCESSO:
Caso 1: Cristovão  Santana Amorim – Bahia
O Sr. Cristovão Santana Amorim é produtor de 
ovinos de corte no município de Santa Bárba-
ra-BA. Com a ajuda do Senar, fez uma revolu-
ção produtiva e gerencial em sua propriedade. 
Com o suporte do Senar, várias implementa-
ções de tecnologia e melhorias foram realiza-
das. Com esses ajustes, o negócio cresceu e a 
alegria com a atividade se faz presente e de 
forma consolidada.

Caso 2: Josevanio  da Silva Paes – Paraíba
Na propriedade do Sr. Josevanio da Silva Paes 
é só satisfação. Localizada em Monteiro-PB, sua 
propriedade desenvolve a atividade de ovino-
caprinocultura de corte. Todo o esforço do pro-
dutor com a Assistência Técnica e Gerencial do 
Senar vem rendendo “bons frutos” após a deci-
são de melhorar a genética do seu plantel. Hoje 
seu Josevanio está até participando de compe-
tições. 

Caso 3: Francisco Francinei de Medeiros – 
Pernambuco
O produtor Francisco Francinei de Medeiros 
dispõe de uma propriedade de 62 hectares, onde 
desempenha a atividade da ovinocaprinocultura 
de corte, no município de Paramirim-PE. Com 
a participação no projeto Agronordeste de 
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) conseguiu, 
após o primeiro ano, focar sua renda totalmente 
na produção de carne e reduzir o custo total 
do quilograma de carne produzida de R$ 10,46 
para R$ 9,14 (redução de R$ 1,32) no segundo 
ano de atendimento. Essa melhoria econômica 
aumentou a renda e a condição social da família.


