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Programa de Boas Práticas Agropecuárias
para o Leite de Cabra

Quais as vantagens para o produtor?

São normas e procedimentos que devem ser observados pelos produtores
rurais para garantir a produção de alimentos seguros em sistemas de
produção sustentáveis. As Boas Práticas Agropecuárias (BPAs) são a base
do Programa Alimentos Seguros (PAS) e seguem os princípios da Análise
de Perigos e Pontos Críticos de Controle (Sistema APPCC), conhecido
internacionalmente como HACCP.

A identificação e o controle dos diversos
fatores, que influenciam na qualidade do
produto final, irão contribuir para o aumento
do desfrute do rebanho, com redução das
perdas de matéria prima e do produto final.
Isso resulta em sistemas de produção mais
competitivos, ampliando as possibilidades de
conquista de novos mercados e de melhor
remuneração para os produtores de leite de cabra de qualidade.

O que é o “Programa de Boas Práticas Agropecuárias”?

Como o produtor pode levar o Programa para sua propriedade?

O Programa de Boas Práticas Agropecuárias é
uma série de medidas que permitem o controle
efetivo de todo o processo produtivo, através do
monitoramento dos procedimentos e da
rastreabilidade em todas as etapas, desde a
aquisição de insumos até a oferta do produto ao
consumidor. O objetivo principal das BPAs é a
obtenção de alimento seguro, livre de perigos
biológicos (bactérias, vírus, protozoários,
helmintos), químicos (resíduos de medicamentos,
agrotóxicos) e físicos (fragmentos de madeira,
ossos, cabelo) e com melhor qualidade, produzido
dentro dos princípios de responsabilidade social e respeito ao meio
ambiente, utilizando-se de registros e normas padronizadas conforme os
procedimentos das BPAs.

O primeiro passo é a organização dos produtores e a vontade de
desenvolver as BPAs na propriedade leiteira. Dessa forma, a Embrapa
Caprinos deverá ser procurada através de Associações de Produtores,
Secretarias Municipais ou Estaduais, laticínios, etc., quando então a
proposta será avaliada e o Curso para Formação de Multiplicadores em
BPAs será organizado em conjunto com os demandantes.

O que são Boas Práticas Agropecuárias?

Qual sua importância para os produtores de leite de cabra?
As BPAs, quando aplicadas nas unidades produtoras de leite de cabra,
buscam melhorar a integração dos elos desta cadeia produtiva,
organizando a estrutura operacional da unidade produtiva, os manejos,
zootécnico, alimentar e sanitário e, bem-estar dos animais, gestão sócioambiental O produto obtido (leite), caracteriza-se pela garantia da
sustentabilidade durante a produção de alimentos de alta qualidade e
enfatiza o enfoque do sistema produtivo como um todo.
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