Comunidade

Cabras leiteiras em condomínio:
renda para o produtor
Daniel Maia Nogueira e Francisco Nilton de Menezes Cavalcanti

A criação de cabras está ligada ao homem desde o início
da civilização e teve uma grande importância na construção
das primeiras comunidades, fornecendo leite, carne e pele.
No Nordeste, a maioria da produção
de leite de cabra é de subsistência e consumida próxima aos locais de produção.
Mesmo que a região tenha um dos maiores rebanhos caprinos do país e potencial de exploração, ainda apresenta pequeno aproveitamento para produção do
leite e seus derivados, havendo necessidade de programas e incentivos que auxiliem no desenvolvimento do setor.
Pensando nisso, um grupo de produtores rurais pertencente à Associação
Aprisco do Vale, localizada no município
de Santa Maria da Boa Vista (PE), formou um condomínio para criação de cabras leiteiras, que está dando origem ao
"Projeto Cabra", financiado pela Agência
de Cooperação Internacional do Japão
(JICA) sob coordenação da Embrapa Semi-Árido, cujo objetivo é contribuir para
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a consolidação desse condomínio e gerar
renda aos produtores.
Produtores de Santa
Maria da Boa Vista
Santa Maria da Boa Vista, microrregião do Vale do São Francisco, em Pernambuco, é reconhecida como município
de grande potencial para produção de
caprinos e ovinos. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2004, a cidade possui um
rebanho estimado em 80.000 animais.
O município também concentra um
grande número de famílias de baixa renda, haja vista as limitações com relação
às tecnologias de produção, manejo, alimentação, sanidade, bem como comercialização dos produtos derivados da caprino-ovi nocu Itura.

Sede da associação Aprisco do Vale
Santa Maria da Boa Vista (PE).
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A Associação Aprisco do Vale, formada por 42 famílias de produtores rurais, vem desenvolvendo e fortalecendo
os Arranjos Produtivos Locais (APL) para as cadeias produtivas da atividade e

No Brasil, o projeto financiado pela
JICA tem como objetivo desenvolver atividades de pesquisa e desenvolvimento
para a melhoria e aumento da produção
de leite de cabra pelos produtores da
associação.
Atividades propostas
pelo Projeto Cabra
Com o início dos trabalhos realizados pelo Projeto Cabra e apoio da JICA
e Embrapa Semi-Árido, foi realizada a
identificação e avaliação criteriosa dos
animais adquiridos. No projeto, estão sendo sugeridas as seguintes práticas de
manejo:

Criar é mais fácil quando
se tem Associação.

da apicultura nos municípios de Santa
Maria da Boa Vista e Lagoa Grande, em
Pernambuco. Além disso, também tem
atuado na organização e gestão social
das associações existentes nessas regiões. Para tais, a Associação Aprisco
do Vale é um exemplo a ser seguido, tornando-se eleita pelo Banco do Nordeste,
agência de Petrolina, como uma associação parceira no programa de APL.
Implantação do condomínio
de cabras leiteiras
Com o apoio do Sebrae e recursos
do BNB, 16 produtores pertencentes à
Aprisco do Vale conseguiram financiamento no Programa de Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF) para compra de
180 cabras. As cabras estão sendo exploradas em área de 230 ha utilizada em
regime de comodato por 20 anos.
A união dos produtores em condomínio facilita o manejo dos animais, permite homogeneizar a produção final para
conquistar um padrão de qualidade exigido pelo mercado, além de reduzir os custos de produção.
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• Manejo alimentar - O bioma da caatinga proporciona, reconhecidamente, a
possibilidade de produzir alimentos com
qualidade, desde que os produtores sejam capacitados sobre as novas tecnologias de convivência com o sem i-árido.
As atividades desenvolvidas pela Embrapa Semi-Árido visam mostrar alternativas para alimentação dos animais,
bem como, estimular os produtores para
o aumento da produção e conservação
de forragens. Além disso, a partir dos alimentos disponíveis na propriedade, está
sendo elaborada uma dieta concentrada
para permitir uma boa produção dos animais, sem aumentar os custos .
• Manejo sanitário e avaliação da
qualidade do leite produzido - Estão sen-
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Agradecemos ao nosso gerente, Elder, pela dedicação à
fazenda e ao rebanho durante esses ano de sucesso.
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Ao Dr. Pedra Simião nosso muito obrigacto,,"
pela orientação na seleção e registra ,
sempre com muito amor à raça Somalis.

Ao longo desses anos, tivemos o prazer de conhecer e trabalhar com algumas pessoas que hoje
consideramos amigos, Com certeza eles fizeram a diferença em nosso trabalho com a raça Somalis.
José Lemos Maia - Criador que abriu seu rebanho Or. Carlos Alberto - Responsável pela assistência
para iniciar-mos nosso trabalho. Um grande abraço
veterinária da fazenda, sempre disponível a
qualquer horário. Um grande amigo.
Or. Sérgio Nadal - Profissional de mão cheia que
Or. Eudes Miranda
possibilitou fazermos com sucesso inseminações
Um eterno apaixonado pela raça.
Esall Marinho
e TE Obrigado lôco !
Adquirimos bons animais no inicio dos trabalhos.
Siebe Greidanus
Mario e Fida Abreu - Além de grandes anfitriões,
Nosso eterno agradecimento.
nos possibilitaram um grande melhoramento
Ot.7..é~aes
\l1J~'C\}a\\~IJ.c:,~a\1J
O berço da raça no Rio Grande do Norte.
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Manoel Fontenele
(85) 8897-2121

do realizadas medidas para a aplicação
das Boas Práticas Agropecuárias (BPA)
para, entre outros aspectos, a melhoria
da qualidade do leite produzido.

Ordenha

higiênica

das cabras.

Foram fornecidas informações para
realização de uma ordenha higiênica,
através de demonstrações com os produtores em Dia de Campo. Serão
realizadas medidas que promovam o
controle das verminoses gastrintestinais
e controle da mastite. Além disso, com

rebanho, como produção leiteira semanal, intervalo entre partos, dispersão e
porcentagem de animais em estro, taxa
de fertilidade (cabras prenhes/total de
cabras
inseminaâas)
e taxa de
prolificidade (número de cabritos nascidos/cabras paridas) .
• Transferência de tecnologia e conhecimento - Será realizada a qualificação direta das 16 famílias de produtores
e 15 técnicos extensionistas ligados ao
condomínio de cabras leiteiras. Os beneficiários indiretos serão as 42 famílias
associadas ao Aprisco do Vale, no município de Santa Maria da Boa Vista. Para
isso, serão realizados Dias de Campo,
cursos de curta duração e publicação
de manuais, artigos técnicos e científicos.
O Projeto Cabra oferecerá oportunidades de aprofundamento do conhecimento científico, melhoria da eficácia institucional através da aproximação do pesquisador com os agentes produtivos,
bem como, trará impactos econômicos
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as parcerias da Embrapa Gado de Leite
e da Embrapa Caprinos, estão sendo
realizados exames para contagem de
células somáticas (CCS), contagem total de bactérias (CTB) e determinação
da composição química do leite produzido, bem como, a realização de exames para diagnóstico da Artrite Encefalite
Caprina (AEC) .
• Manejo Reprodutivo e Inseminação Artificial (IA) - Estão sendo estabelecidas estações de monta, bem como,
programas de sincronização do estro e
IA para garantir a produção leiteira durante todo o ano. Serão avaliados
parâmetros produtivos e reprodutivos do
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e sociais positivos para os produtores
de cabras leiteiras da microrregião do
Vale do São Francisco.
O mercado do leite de cabra e derivados não se resume apenas na região
semi-árida. O produto começa a ganhar
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espaço como um alimento de valor na
dieta do brasileiro, seja na forma de leite
pasteurizado fluido (95% de participação
no Brasil), seja nas formas de leite em
pó, queijos, iogurtes, bebidas lácteas,
doces e sorvetes.
O condomínio de cabras leiteiras da
Associação Aprisco do Vale revela-se como uma experiência promissora de pro-
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com leite de cabra.

dução de leite de cabras no sertão nordestino, onde o agrupamento de valores
e de meios de produção canalizados
para a viabilidade técnica, social e econômica de uma atividade acaba por resgatar a auto-estima e, principalmente, a
cidadania de homens e mulheres acostumados com a dureza das lutas inglórias na tentativa de "vencer" a seca.

"*

Oaniel Maia Nogueira é pesquisador da Embrapa Semi-Árido e Francisco Nilton
de Menezes Cavalcanti é médico veterinário e consultor em caprino-ovinocultura.
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Reduza cuatos com medicamentos.
aumente a eficácia.
agregue valor
ao .eu rebanho caprlno e
ovino, produzindo
carne e leite sem r•• lduos.

100% Seguro
Toxidez ZERO

PRODUTOS CADASTRADOS

NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Consulte nossos veterinários
especialistas em homeopatia,
sobre medicamentos
para
seu rebanho.

(18) 3909-9090
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