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Apresentação

Fazer a apresentação de uma obra da Equipe da Embrapa é uma grande
responsabilidade. É mais do que isso: é uma honra para aqueles que têm a
incumbência de fazê-lo.

Como produtor rural, sou testemunha do esforço que a Embrapa realiza para
aproximar o produtor do que existe de melhor para o desenvolvimento da atividade
rural.

Este conjunto de volumes editados com o apoio do CNPq como parte do projeto
“Unidade de Produção Agroecológica Auto-Suficiente para Pequenas Propriedades”
vem coroar os trabalhos desenvolvidos ao longo da execução do projeto que mostra
a viabilidade de se trabalhar na pequena propriedade.

Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) indicam que, em
2003, a produção da Agricultura Familiar representou 10,1% do PIB nacional.   As
pequenas propriedades da Agricultura Familiar empregam 77% do pessoal que
trabalha no meio rural, apesar do total das propriedades familiares representar
apenas 30% das áreas cultivadas. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) indicam que 60% dos alimentos consumidos pelos brasileiros são produzidos
pelos pequenos agricultores.

Desenvolver conhecimento que demonstre a viabilidade da pequena propriedade é
estratégico para o desenvolvimento de nosso País.

A feliz parceria entre a Embrapa Agrobiologia e a Horta Orgânica permitiu que se
estudasse o exemplo existente, aperfeiçoando o modelo e multiplicando esse
conhecimento para outras unidades produtivas.

Hoje, temos uma massa crítica que vai poder ser usada, com muito orgulho para
todos que participaram do projeto, para uma pesquisa inédita de uma tese de
doutorado.  Valeu a pena.

É esse conhecimento que está sendo difundido por este conjunto de publicações.
São publicações temáticas que vão ajudar a continuar a multiplicação dos
conhecimentos adquiridos.

Aos leitores que se interessam pelo assunto, recomendo uma visita à Fazendinha
Agroecológica da Embrapa Agrobiologia.  Podem também visitar a região dos
produtores onde se desenvolveu o projeto.  Os produtores associados à Horta
Orgânica sentir-se-ão honrados com a visita daqueles que quiserem conhecer a
nossa região.
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Aos meus colegas produtores dedico uma palavra.  Recomendo que se organizem,
se associem e participem ativamente do processo. Ouso dizer que a Embrapa,
orgulho de todos nós brasileiros, certamente estará de braços abertos para
estabelecer parcerias em busca de objetivos comuns.

Por derradeiro, cumprimento aos autores das publicações e, em especial, a todos
que colocaram seu conhecimento a serviço do projeto, tornando possível o domínio
de informações estratégicas para um desenvolvimento sustentável da pequena
propriedade.

Roberto Gomes Leite
Coordenador do Projeto CNPq

“Unidade de Produção  Agroecológica Auto-Suficiente para Pequenas
Propriedades”
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Prefácio

O presente trabalho resulta do esforço de pesquisadores, professores e técnicos
em certificação orgânica para consolidar tecnologias de base sustentável que
permitam sistemas produtivos eficientes, com aproveitamento racional dos recursos
naturais disponíveis na propriedade. A reunião, num mesmo documento, de
informações práticas e aplicáveis à realidade dos pequenos produtores facilita o
acesso e o uso do conhecimento gerado, na expectativa de melhoria de
desempenho das unidades produtivas, permitindo, por conseguinte, maior
rentabilidade à caprinocultura leiteira praticada em diferentes regiões do País.

A produção de leite de cabra é predominantemente conduzida em propriedades
familiares e, em geral, consiste na principal fonte de renda. Estas famílias têm
restrito acesso tecnológico e são mais vulneráveis às severas condições climáticas.

Os produtores rurais de leite de cabra requerem orientações e acompanhamento
técnico sobre os seguintes manejos: alimentar, que considera as estratégias
adequadas de diversificação das fontes alimentares e reserva de materiais para
uso em períodos críticos, bem como, o ajuste do número de animais à capacidade
de suporte do sistema adotado; sanitário, pautado em fontes alternativas de
controle que sejam eficazes contra parasitas e doenças infecciosas de importância
comercial e, principalmente, em práticas para prevenção de enfermidades e
melhoria da higiene, para oferta ao consumidor de produtos de melhor qualidade;
e reprodutivo do rebanho, que consiste em um conjunto de práticas e técnicas
para aumento da eficiência produtiva, repercutindo, favoravelmente, na taxa de
parição, na prolificidade e na sobrevivência das crias e de animais jovens.

Com a proposta de um produto diferenciado, oriundo de sistema orgânico, permite-
se vislumbrar a melhor organização setorial como meio para uma evolução para
relações comerciais em que haja maior poder de negociação por parte do produtor.

Maria Auxiliadora Coelho de Lima
Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

da Embrapa Semiárido
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Orientações técnicas para produção de leite de cabra em sistema orgânico10

Introdução

A criação de cabras está ligada ao homem desde o início da civilização e foi
importante para ajudar na fixação dos primeiros núcleos de assentamentos,
fornecendo leite, carne e pele. Além disso, os caprinos estão incluídos entre
os ruminantes mais indicados para a produção de leite, em virtude não só
da sua capacidade de adaptação às condições climáticas adversas, mas,
também, à grande capacidade de produção e reprodução.

O leite de cabra começa a ganhar espaço como um alimento de valor na
dieta do brasileiro, seja na forma de leite pasteurizado fluido (95% do leite
de cabra é comercializado no Brasil), seja nas formas de leite em pó, queijos,
iogurtes, bebidas lácteas, doces e sorvetes. Um aspecto vantajoso do leite
caprino é a sua relação de preços de venda em comparação ao leite de
vaca. No Brasil, esta relação, considerando os valores pagos ao produtor,
está na ordem de 1,5 a 2,5 vezes o valor do leite de vaca. No entanto, o
produtor deve levar em consideração o custo de produção e as formas de
comercialização do leite de cabra.

O conhecimento sobre o leite de cabra, até pouco tempo atrás, era bastante
limitado. Suas qualidades biológicas (alta digestibilidade) e terapêuticas
(hipoalergenicidade) eram pouco divulgadas. Ademais, seus benefícios são
consideráveis, tanto do ponto de vista nutricional quanto social,
principalmente, quando se trata de um produto orgânico, livre de resíduos
de antibióticos comumente utilizados na produção convencional.

Para que a caprinocultura leiteira possa disputar maior espaço no mercado
nacional, o produtor terá que acompanhar a velocidade de demanda destes
mercados, necessitando, portanto, lançar mão de um eficiente manejo alimentar,
produtivo e reprodutivo do rebanho. Na caprinocultura leiteira, a melhoria da
qualidade dos produtos irá agir como mecanismo impulsionador da aceitabilidade
pelo mercado produtor. Isto demonstra a necessidade de tornar acessível o
desenvolvimento de tecnologias eficazes, de baixo custo e com facilidade de
serem implementadas, a fim de permitir a melhoria e o aumento da produtividade.

Diante do exposto, as orientações técnicas propostas neste livro visam
aumentar a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de produção de
caprinos leiteiros, com ênfase na qualificação dos produtores para a
produção orgânica de leite de cabra.
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