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Informativo da Unidade Estadual do IBGE no Ceará

PPM 2018: rebanho bovino e 
produtividade de leite aumentam – Ceará
O efetivo de bovinos, aqui no estado do Ceará 
registrou em 2018 aumento (5,0%), totalizando 
2,4 milhões de animais. Em 2017 o rebanho 
diminuiu 5,7% frente a 2016. O Mato Grosso, 
que desde 2004 é líder na criação desses 
animais, respondeu por 14,1%; o Ceará é o 16º 
no ranking com participação de 1,1%; o 
município com maior quantidade de bovinos 
pertence à região Norte – São Félix do Xingu 
(PA); aqui no estado do Ceará o município com 
maior efetivo de bovinos é Quixeramobim com 
85,2 mil cabeças, com correspondendo a 3,5% 
do total no estado.

A produção cearense de leite voltou a crescer 
em 2018, 21,3%, somando 705,6 milhões de 
litros. O ranking dos três municípios com maior 
produção foram Quixeramobim (50,9 milhões 
de litros), Morada Nova (47,7 milhões de litros) 
e Iguatu (37,8 milhões de litros). O valor de 
produção desse produto no estado atingiu de 
R$ 945,7 milhões.
O total estimado, no Ceará, de galináceos 
cresceu 4,4% frente a 2017, chegando a 31,4 
milhões de cabeças – a nível nacional o estado 
ocupa a 11ª colocação com participação de 
2,1% . Aquiraz (10,5%) liderou o efetivo 
estadual entre os municípios, seguido por 
Quixadá (9,8%) e Horizonte (6,8%). 
Considerando o Brasil, os municípios com os 
maiores efetivos de galináceos foram Santa 
Maria de Jetibá (ES), seguida por Cascavel 
(PR), Bastos (SP), Rio Verde (GO) e Uberlândia 
(MG). 
A produção cearense de ovos de galinha bateu 
novo recorde na série da pesquisa, totalizando 
202,7 milhões de dúzias em 2018, um valor 
14,0% superior ao obtido em 2017. O estado de 
São Paulo foi o maior produtor nacional, 
responsável por 25,6% da produção, o Ceará  

responsável por 25,6% da produção, o Ceará 
10º colocado (2º na Região Nordeste), 
correspondendo a 4,6% da produção nacional.

Produção de camarão cresce 10,0% em 
2018

A produção de camarão criado em cativeiro 
cresceu 10,0%, totalizando 13,0 mil toneladas 
em 2018, aqui no estado. O Nordeste é 
responsável por quase toda a produção do 
país, com 99,4% do total nacional. Na região, 
destacam-se o Rio Grande do Norte (43,2%) e 
o Ceará (28,5%). Pendências (RN) se tornou 
líder no ranking dos 162 municípios que 
produziram camarão em 2018, seguido por 
Aracati (CE), Canguaretama (RN) e Arês (RN). 
O valor de produção da carcinicultura no Ceará 
atingiu R$ 253,3 milhões em 2018.

Em 2018, o efetivo de codornas, Ceará, foi de 
821 mil de aves, crescimento de 0,7% em 
relação à 2017, mas a produção de ovos de 
codorna caiu 31,8%.
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