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1. Introdução
Sistemas  de  controles  ou  os  chamados  SIs  (sistemas  de  informações)  podem  ser

considerados como a forma mais adequada de ser obter conhecimento sobre os fatores que
podem levar ao sucesso ou não de qualquer atividade. Em especial, a atividade pecuária pode
apresentar nuances que acabam por dificultar o monitoramento das mesmas em padrões que
possam  oferecer  o  melhor  domínio  do  processo  produtivo.  Borges  e  Bresslau  (2001)
identificaram que a grande maioria dos caprinocultores leiteiros desconhecia os indicadores
técnicos e econômicos de suas atividades, assim como determinadas características exclusivas
de seus animais,  por não ter  sistema de controle  com o mínimo de informações  sobre as
rotinas diárias de suas explorações. 

No  caso  específico  da  caprinocultura  leiteira,  as  características  fisiológicas  dos
animais podem significar barreiras na obtenção do melhor controle da exploração, devido a
alguns aspectos relacionados a sazonalidade reprodutiva que animais desta espécie possuem.
Reitz  (2017)  descreveu  que  existem  três  aspectos  nas  atividades  pecuárias  que  são
fundamentais para seu melhor funcionamento, onde um tem forte influência sobre o outro,
que são; controle zooténcico,  reprodução e nutrição.  A principal  fonte de resultados nesta
atividade está na produção leiteira, e como a lactação se inicia perto de cinco meses após a
cobertura das matrizes, deverá ter o produtor a expectativa que a mesma se prolongue por dez
meses e que antes de seu final, esta mesma matriz já apresente uma nova gestação. 

Para que este ciclo reprodutivo ocorra, deverá ser necessário que os animais estejam
adequadamente nutridos e que exista alguma estratégia reprodutiva (controle) por parte do
gestor do sistema de produção. A estratégia reprodutiva poderá concentrar as coberturas no
momento  em que a  natureza  dos  animais  e  o  ambiente  são facilitadores  ou transpor  este
manejo para outro momento onde o ambiente deverá ser artificializado no sentido de se obter
alteração na época  do ápice  produtivo de leite.  O entendimento  é  que todos os trabalhos
deverão estar voltados no sentido de manter o maior número de matrizes paridas, lactações
sendo operadas em sua melhor possibilidade produtiva e matrizes gestantes dentro do prazo
estipulado pela estratégia reprodutiva. 

A  melhor  qualidade  dos  alimentos  fornecidos  aos  animais  por  si  só  não  deverá
representar  o  sucesso  econômico  da  atividade,  no  entanto,  desde  que  haja  controle  da
atividade e os animais tenham predisposições genéticas para o tipo leiteiro, o bom resultado
técnico  poderá ser  obtido.  Boa genética  aliada  a  bom controle  se  não for  respaldada  por
correta  nutrição,  não  deverá  permitir  a  melhor  manutenção  do  ciclo  reprodutivo  desses
animais. Vilela (2002) descreveu que o conceito de especialização obrigatoriamente envolve a
utilização de animais de bom potencial genético e a utilização de técnicas de manejo mais
apuradas. 
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Os caprinos  segundo a classificação de  Hofmann (1988) são considerados animais
com expressiva capacidade de selecionar alimentos, sendo intermediários entre os ruminantes
como bovinos, ovinos e ruminantes silvestres, ou seja, seus hábitos alimentares necessitam
atenção especial,  principalmente quando estão sendo criados em sistemas racionais,  sejam
eles  em pastagens  ou  confiandos.  Caprinos  criados  a  campo  nativo,  de  forma  extensiva,
conseguem manter-se em boas condições fisiológicas,  no entanto,  sem ciclos reprodutivos
competitivos  e volumes de produção leiteira  econômica.  As características  de seletividade
alimentar  da espécie caprina é que permitem sua sobrevivência em condições agrestes.  A
humanidade ao provocar o melhoramento das raças caprinas e desenvolver as criações em
sistemas racionais, acabou por provocar dificuldades entre realizar a correta nutrição e manter
uma boa relação de retorno econômico nas explorações comerciais de caprinos leiteiros. Os
caprinos  são  sensíveis  as  mudanças  dos  padrões  alimentares,  alternância  de  alimentos  e
alterações ambientais. Fatos que quando ocorrem podem impedir a manutenção de uma boa
estratégia reprodutiva, levando ao descompasso da produção leiteira e ao inevitável aumento
dos custos de produção, já que custo do leite deverá ser o resultado da soma de todas as
despesas, dividido pela produção alcançada.  Valendo lembrar  que a possível renda com a
venda de animais excedentes, dentro da normalidade, não consegue suprir o déficit gerado
pelo descompasso da produção leiteira.  

A exigência nutricional de cabras em lactação, em especial em cabras com boa aptidão
leiteira, são significativas. Considerações podem ser feitas na proporcionalidade entre o peso
vivo destas matrizes e suas produções leiteiras, que em alguns casos poderão superar a 10%
de seu peso corporal. Vacas leiteiras com este mesmo potencial produtivo são reconhecidas
como animais de altíssima exigência nutricional, demandantes de alimentos e forragens em
quantidade  adequada e de boa qualidade.  Ao se fazer  projeção no sentido de aumentar  o
volume de produção leiteira, via o aumento na quantidade de matrizes, para fazer frente aos
descompassos reprodutivos, ou seja, esperar que o chamado ganho de escala supere o déficit
operacional da atividade, a resultante financeira deverá se apresentar de forma negativa e em
volume proporcional ao aumento do número de matrizes, ou seja, sem um SI que objetive
monitorar  o  conjunto  descrito  por  Reitz  (2017),  o  sucesso  da  atividade  poderá  ficar
comprometido. 

Oliveira et al. (2014) em trabalho de monitoramento técnico administrativo durante 15
anos, junto a 29 caprinocultores leiteiros, perfazendo o total de 6.827 matrizes controladas
durante esse período, pode observar que os caprinocultores tinham dificuldades em realizar a
cobertura  das  matrizes  depois  das  parições,  no  prazo  estrategicamente  regulamentar  no
sentido  de  buscar  a  manutenção  de  um parto  por  cabra  por  ano,  provocando o chamado
descompasso  reprodutivo  e  suas  conseqüências  econômicas.  Este  mesmo  trabalho  pode
observar que os produtores tinham mais facilidades de realizar as coberturas nas novilhas,
provocando aumento constante no número de matrizes e subutilizando o plantel estabelecido.
Esta prática acabava por sobrecarregar os custos de produção, já que o rebanho ficava com
mais  animais  a  serem alimentados  e  com produção leiteira  desproporcional  ao plantel  de
matrizes. 

Portanto,  acredita-se  que  as  características  impostas  pela  natureza  para  a  espécie
caprina,  necessitam  ser  levadas  em  consideração  no  sentido  da  busca  de  viabilidade
econômica,  para  as  criações  desenvolvidas  em  sistemas  racionais,  sejam  eles  em
confinamento total, semiconfinamento ou pastagens. A necessidade da manutenção de plano
alimentar  dentro  de  moldes  que  visam  atender  a  sustentação  de  adequada  estratégia



reprodutiva,  não poderá ser perdida de vista,  sob pena de inexistência de rentabilidade da
atividade. 

Acredita-se  que  os  custos  desta  atividade  deverão  ser  sempre  superiores,  quando
comparado  ao  custo  do  leite  de  vaca.  Os  alimentos  deverão  ter  qualidade,  equilíbrio  e
continuidade. A manutenção destes princípios normalmente eleva as despesas com  alimentos,
mas não o custo de produção, se não houver descontinuidade reprodutiva. Portanto a busca de
competitividade  na  atividade  de  caprinocultura  de  leite  deverá  ter  como  premissa,  a
excelência no manejo alimentar, sem perder de vista a relação benefício / custo e no sistema
de controle da atividade.   

As  afirmativas  constantes  neste  artigo  poderam  ser  comprovada  durante  o
acompanhamento  realizado  por  trabalho  de  extensão  universitária,  junto  a  grupo  de
caprinocultores leiteiros, denominado de Projeto Gerocabra Rastrear, da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, realizado entre os anos de 2004 a 2019.
  
2. Pontos vulneráveis na atividade de caprinocultura leiteira

Deve-se  considerar  que  os  pontos  relacionados  a  vulnerabilidade  no  sistema  de
produção  como  um todo,  terão  ligação  direta  aos  fatores  que  possam onerar  o  custo  de
produção. Portanto, além do estabelecimento de metas e estratégias voltadas para o melhor
desempenho dos aspectos considerados vulneráveis na atividade de caprinocultura leiteira, o
monitoramento  da  atividade  deverá  manter  em  constante  avaliação  ao  desempenho  dos
índices  zootécnicos  visando  a  persepção  dos  principais  pontos  vulneráveis  da  atividade,
preferencialmente em formato mensal. 

Sistemas  que  esperem  a  passagem  do  ano  civil  (janeiro  a  dezembro)  ou  seja,  o
conhecimento  do  resultado  após  todo um ciclo  produtivo,  deverão  ser  evitados,  pois  não
permitem tomadas de decisões durante o processo. Faria (2010) considerou que sistemas de
monitoramento de animais permitiam distinguir as melhores perfomances, o caminho para o
melhoramento genético e através dos resultados avaliar tanto aspecto técnico como financeiro.

Pode-se apontar  como o ponto de maior  vulnerabilidade  a  relação parto/cabra/ano,
devido a sua relação direta com a lactação e a consequente produção leiteira, objetivo central
do sistema de produção. Anteriormente já foi descrito o grande envolvimento deste índice
para o sucesso da atividade, entretanto pode-se observar que depois de estabelecido o ciclo
reprodutivo da criação com a determinação do número de partos previsto por cabra ano, o
limite superior deverá servir de meta. Como exemplo pode-se trabalhar com a perspectiva de
1 parto por cabra por ano, onde em um rebanho hipotético de 100 matrizes, esta relação não
deverá alcançar como resultante 1,0 parto por ano para as 100 matrizes. Índice de natalidade
de 90%, desempenho que pode ser considerado alto, representaria a relação de 0,9 parto por
cabra  por  ano,  e  assim  por  diante.  Acredita-se  que  um  plantel  de  matrizes  caprinas,
dificilmente alcançaria 100% de natalidade anual como rotina operacional. Portanto, manter
10% de um plantel de matrizes fora de gestação e em processo de final de lactação, pode
representar  grande  vulnerabilidade  no  sentido  do  aumento  dos  custos  de  produção.  Em
sistema de produção simulado com condições específicas de uma determinada criação, 10% a
menos no índice de natalidade, representaram a diminuição de 14,5% na relação benefício /
custo, para uma hipotética inversão financeira solicitada em um projeto e aumento de 9,7% no
custo de produção do litro de leite. 

Uma vez estabelecida a estratégia reprodutiva e sua devida condução, o outro ponto de
grande vulnerabilidade deverá ser a relação entre os dias de lactação ou período de produção e



os dias secos ou período sem produção. Em programação de 1,0 parto por cabra por ano, esta
relação, a princípio, deveria ser de 305 dias de lactação e 60 dias sem lactação, ressaltando
que já existem trabalhos científicos que visam aumentar o tempo de lactação sem perder o
ciclo anual. A manutenção destes números deverá estar diretamente ligada a aptidão genética
dos animais para a especialidade leiteira, aliado a correta nutrição dos animais. Sabe-se que a
curva  de  lactação  não  é  uniforme,  apresentando  em  seu  terço  inicial  o  volume  mais
significativo de produção, seguindo em seu segundo terço em média com 50% a menos de
produção em relação ao primeiro terço, e em seu último terço declínio de produção. O fato de
se manter matrizes em produção, onde o tempo de lactação não gire próximo aos 300 dias,
pode provocar o encurtamento desta curva,  diminuindo de forma significativa os volumes
produzidos nos três terços. 

Em simulação sob condições ideais, com expectativa de lactação com 300 dias, com
cabras programadas para produzir em média 832 litros por lactação, a diminuição seqüencial
de  30  dias,  levando  respectivamente  de  300  para  270,  240,  210 e  180  dias  de  lactação,
representou o aumento no custo de produção do litro do leite  respectivamente em 13,3%,
45,7%,  75,2%  e  114,2%.  A  simulação  descrita  anteriormente  considerou  que  todas  as
matrizes  do  hipotético  rebanho,  estivessem  sob  as  mesmas  reduções  de  seus  tempos  de
lactação, criando representatividade no aumento dos custos de produção. Em um rebanho real
as  matrizes  podem  apresentar  períodos  de  lactações  variados,  influenciando  na  média
produtiva e o conseqüente aumento do custo de produção. A identificação das matrizes menos
produtivas é fundamental na busca de rentabilidade da atividade, assim como a identificação
das  matrizes  que  venham  a  manter  médias  produtivas  elevadas  ao  longo  da  lactação,
possibilitando a separação e preparo de suas filhas para o melhoramento do rebanho, que
deverá ser constante. 

A substituição de matrizes do rebanho ou o chamado descarte, deverá existir como
rotina  e  sob  algum tipo  de  protocolo.  Inicialmente  deverá  existir  um  limite  superior  no
número de matrizes, a inexistência de um número de matrizes máxima que uma determinada
criação deve ter, poderá levar o desequilíbrio no fornecimento de alimentação forrageira. A
produção e preparo de forragens no sistema de produção deverá levar  em consideração o
número  máximo  de  animais  existente  no  rebanho,  já  que  a  dinâmica  de  crescimento  de
rebanho  em  caprinocultura  poderá  ser  muito  rápida,  devido  a  possibilidade  dos  partos
gemelares e o curto tempo de gestação. 

Outro aspecto que poderá representar significativa vulnerabilidade é o fato de se criar
todos  os  animais  nascidos  na  criação.  Quanto  aos  machos  nascidos,  de maneira  geral  os
produtores  não  os  consideram  com possibilidade  de  gerar  alguma  receita  complementar,
devido as despesas elevadas em alimentação para a engorda, tendo como contra partida preços
de mercado pouco remuneradores, além das dificuldades de abate oficial. Quanto as fêmeas,
os produtores, normalmente consideram que estes animais devam ser criados até o ponto de
cobertura, seja para serem utilizados no crescimento do rebanho, substituição de matrizes e
possível comercialização como futuras matrizes. 

Em simulação  de  rebanho próximo  ao  ideal,  com 100 matrizes,  a  manutenção  da
criação de todas as fêmeas, considerando a relação de nascimento de 50% de fêmeas, pode
levar a necessidade de alimentar, alojar e tratar de cerca de 110 fêmeas entre 1 a 365 dias de
vida. Quando que em uma situação de controle sobre o número de fêmeas a serem criadas
para fins de reposição de plantel estabelecido em o máximo de 100 matrizes, que poderia ser



15 a 22 fêmeas, dependendo da taxa de descarte adotada, significando entre 14% a 20% do
total de animais esperados para um sistema que se proponha a criar todas fêmeas nascidas. 

Lembrando que as fêmeas a serem criadas até ao peso de cobertura, obrigatoriamente
deverão ser as filhas das comprovadamente melhores produtoras leiteiras, em longevidade de
lactação e volume de produção. Acredita-se que a possível receita que possa ser gerada com a
venda de futuras matrizes, dentro do que já foi observado, normalmente pode não representar
certeza de retorno financeiro para a atividade,  diante do custo da recria e a demanda não
constante destes produtos pelo mercado. Em casos específicos, sob encomenda e preço base
negociado, a recria de fêmeas em número maior do o necessário poderia se viabilizar. Caso
contrário, o aumento de animais de um determinando rebanho, pode acabar por onerar o custo
de  produção,  tirando  espaço  físico  das  instalações,  ocupando  mão  de  obra,  demandando
medicamentos e profiláticos, e principalmente dividindo alimentos com o restante do rebanho,
provocando maiores imobilizações financeiras. 

Em simulação  sob condições  ideais,  em rebanho de 100 matrizes,  a  realização de
recria de fêmeas visando atender a taxa de descarte anual de 12% do plantel de matrizes, o
modelo  proporcionou  a  economia  de  6,1% nas  despesas  anuais  relativas  a  utilização  de
alimentação concentrada, impactando o custo de produção em torno de 8,9%. Lobo (2020)
observou que as vantagens da identificação e monitoramento dos animais, culminam quando a
ferramenta de seleção e descarte dos animais são postas em funcionamento. Oliveira  et al.
(2009)  observaram que 49,3% das  despesas  eram realizadas  para  fins  de  alimentação  do
rebanho,  e  que  82,6%  das  despesas  com  alimentação  eram  gastos  na  aquisição  de
concentrado, ou seja, 40,7% do total das despesas eram gastos na aquisição de alimentação
concentrada, podendo-se caracterizar a importância da racionalização do tamanho do rebanho
como  uma  das  formas  controlar  o  custo  de  produção.  O  monitoramento  de  matrizes
subutilizadas, aliado ao correto fornecimento proporcionalizado de alimentação concentrada
para as matrizes secas e em lactação, com criação apenas das filhas das melhores matrizes e
em quantidade a  atender  a um plano de descarte,  poderá levar a  significativa  redução no
volume  financeiro  imobilizado  em  concentrado.  Sem  perder  de  vista  que  o  processo  de
contínua  seleção  na  busca  de  longevidade  da  lactação  e  volume  de  produção  estará
estabelecendo a constância de obtenção do chamado ganho de escala, com redução no custo
de produção, conforme discrimiram Bressan et al. (2010).      

3. Projeto Gerocabra Rastrear – Um caso em análise.
Em agosto de 2004 iniciou-se a implantação do Projeto Gerocabra Rastrear (2010), em

parceria  com  a  Associação  de  Criadores  de  Cabras  Leiteiras  da  Zona  da  Mata  Mineira
(CAPRIMA)  e  a  Associação  Fluminense  de  Caprinocultores  Leiteiros  (FLUCAPRI).  Os
trabalhos tiveram apoio logístico da CCA Laticínios Ltda. (www.caprilat.com.br), empresa
principal compradora da produção do grupo de produtores participantes. O objetivo foi de
realizar o monitoramento técnico e financeiro dos produtores participantes. O projeto iniciou-
se com 29 participantes e no final do ano de 2019 contava com 2 produtores. O laticínio
chegou  a  criar  remuneração  diferenciada  por  momento  do  pagamento  do  leite,  para  os
produtores que participassem do projeto.  Ao longo dos mais  de 15 anos de existência  do
projeto, alguns produtores desistiram da atividade. Outros produtores apesar de continuar na
atividade, consideraram que os compromissos com o projeto frente a remuneração oferecida,
não valia a permanência no projeto.  De forma específica, este trabalho visa analisar alguns
pontos considerados vulneráveis com relação a manutenção da competitividade da atividade
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de produção leiteira em caprinos, com base nas observações realizadas pelo Projeto Gerocabra
Rastrear ao longo de 15 anos.

4. Materiais e métodos 
Os produtores participantes estavam presentes em duas bacias leiteiras, uma na região

serrana do Estado do Rio de Janeiro e a outra na zona da mata do Estado de Minas Gerais.  Os
sistemas de produções  eram confinados,  tendo como base alimentar  o  uso de silagem de
milho  e  ração  concentrada.  O  software  utilizado  pelo  projeto  foi  desenvolvido  em
programação Visual Basic e banco de dados Access, ambos produtos da Microsoft. Uma vêz
feitas  a  identificação  das  propriedades  e  levantamento  patrimonial  de  instalações  e
equipamentos utilizados na produção, foram identififcados e cadastrados todos os animais
existentes nas diversas explorações. Mensalmente foram coletadas as informações relativas a
coberturas,  parições,  controle leiteiro,  consumo de medicamentos  e alimentos,  gastos com
mão de obra e demais despesas. O sistema gerou em rotina mensal relatórios com informações
sobre datas reprodutivas, desempenhos zootécnicos alcançados, demonstrativos de despesas
realizadas no mês em análise, assim como, valores referentes as depreciações sobre os valores
imobilizados. O valor da terra não foi considerado durante as análises mensais. O sistema
também demonstrou o custo do litro de leite produzido no mês de análise para cada produtor
participante, confrontando-o com a média dos custos do litro de leite dos últimos 12 meses.
Até dezembro de 2019, haviam sido emitidos 1784 relatórios de monitoramento zootécnico e
financeiro, ou seja, 124 meses de acompanhamento.

5. Discussão e resultados
Para fins de análise, foram utilizados os meses de agosto de 2004 a dezembro de 2019.

As  informações  geradas  foram  colocadas  em  forma  de  gráfico,  afim  de  possibilitar  a
comparação com o modelo hipotético proposto como ideal neste artigo. No caso em análise
foram acrescentadas duas curvas, sendo elas: o comportamento do custo médio de produção
do leite e o valor médio pago pelo laticínio ao longo do horizonte de análise. No gráfico 1,
também é possível visualizar o comportamento da produção mensal de leite, da quantidade
mensal de matrizes, matrizes em lactação, parições, coberturas e unidades animal, sempre em
números médios ao longo do período de observação.

As  propostas  dos  produtores  em  análises,  foram  de  realizar  a  maior  parte  das
coberturas  no final  do  ano,  no entanto,  os  resultados  mostraram que apesar  de  existirem
coberturas no final do ano, houve um ligeiro aumento do número de cobertura no outono,
momento em que a fisiologia reprodutiva dos animais cria facilitação para este manejo. Como
conseqüência, as parições obtiveram maior concentração ao final e não no início do inverno,
como foi programado inicialmente.  Problemas como um melhor monitoramento individual
das matrizes, no sentido de aguardar a melhor época de cobertura, podem ter sido a principal
causa deste  descontrole.  Pode-se notar  também a variação mais  expressiva do número de
matrizes  ao  longo  do  primeiro  semestre  do  ano,  demonstrando  algum  procedimento  de
seleção de animais, sem, no entanto ter melhor influência no sentido de seguir a programação
de concentração de coberturas no final do ano. 



Gráfico I – Perfomances obtidas do caso em análise.

Fonte: Projeto Gerocabra Rastrear, 2019.

A quantidade de Uas (unidades animal), teve pouca variação ao longo do ano, pois os
produtores não mais criavam todos os animais nascidos na propriedade, inclusive fêmeas. Em
termos numéricos a variação de UAs foi em torno de uma (1) unidade, que seria equivalente a
sete matrizes adultas. Em um horizonte médio de 104 matrizes no rebanho, esta variação seria
equivalente  a  6,7%  do  número  de  matrizes  e  6,0%  da  quantidade  média  de  UAs.  Em
comentário anterior sobre a criação, do que poderia ser chamado de excesso de animais, a
simulação de um rebanho hipotético, onde a taxa de descarte foi de 12% ao ano, a utilização
deste tipo de racionalização demonstrou a possibilidade de diminuir as despesas anuais com
concentrado  em torno  de  6,1%.  Como  os  produtores  durante  a  maior  parte  do  ano  não
adotaram critérios regulares nos descartes de matrizes, acabando também em elevar, mesmo
que  em  parte  do  ano,  o  número  de  UAs,  pode-se  concluir  a  grosso  modo  que  houve
proporcional aumento de suas despesas relativas a aquisição de concentrados. Com relação ao
volume de produção, devido ao tempo médio de lactação observado, 264 dias, ser menor do
que o tempo esperado, 305 dias, acabou por levar o produtor a diminuir a quantidade esperada
de produção, provocando o conseqüente aumento dos custos de produção, já que a curva de
lactação pode apresentar  diminuição proporcional  de volume total  de leite,  relacionada ao
tempo de lactação conseguido, que no caso, foi de 13,4% menor o tempo de lactação. 

Quanto  ao  custo  de  produção,  o  gráfico  1  demonstra  queda  do  custo  a  partir  do
aumento da curva de produção, esta é a lógica, já que o custo unitário deverá ser o resultado
da despesa total, dividido pelo volume produzido. A diminuição das despesas de produção
pode não significar a lucratividade da atividade, mas sim a busca de rentabilidade a base de
critérios groesseiros. No caso, pode ser notado que o custo de produção se manteve acima do
preço pago pelo produto nos sete primeiros meses do ano, e em valores abaixo do preço pago
nos cinco últimos meses do ano. A resultante da confrontação entre o custo médio anual e o
preço médio anual, foi desfavorável ao produtor em 13,9%, ou seja, o produtor conseguiu
com o preço pago ao seu produto, pagar a maior parte das despesas diretas ocorridas durante o
ano, cerca de 86,1% do total de 91,7% em despesas diretas, já que 8,3% era o valor relativo a
depreciações dos imobilizados em instalações e matrizes, restando déficit proporcional a 5,6%



das despesas diretas. A princípio, se o produtor tivesse conseguido maior tempo nas lactações,
o aumento da produção total de leite alcançada poderia ter suprido o déficit final encontrado.

6. Considerações Finais
De forma conclusiva, pode-se entender que as limitações descritas anteriormente já

devem ter sido observadas por muitos pesquisadores e criadores, no entanto, também pode ser
notado que os problemas de viabilidade econômica e financeira da atividade de caprinocultura
leiteira é uma realidade nacional. Os problemas gerados pelo mercado são mais complicados
de  serem  explicados  e  dominados,  a  cada  momento  o  país  vive  uma  nova  realidade
econômica, novos nichos comerciais se abrem e outros fecham. Mas a falta de rentabilidade
do caprinocultor leiteiro é uma constância, onde não deverá ser apenas a falta de melhores
preços pagos ao leite o motivo de inviabilidade da atividade. 

O preço do leite pago ao produtor tem fortíssima influência sobre os resultados da
atividade, mas a falta de gerenciamento inteligente junto ao processo produtivo poderá ser
limitante,  ao  ponto  de  jamais  existir  preço  do  produto  que  venha  viabilizar  a  atividade.
Acredita-se que a sustentabilidade econômica e financeira da atividade deverá ser alcançada,
por momento onde os índices zootécnicos estejam em patamares compativeis com o modelo
de exploração, onde a relação benefício / custo seja favorável no sentido de fazer frente aos
preços praticados pelo mercado. 

Valendo ressaltar  que da mesma forma que péssimos desempenhos zootécnicos em
uma criação, jamais conseguirão fazer frente ao mais alto preço pago ao produto, também,
preço de produto abaixo dos mínimos custos operacionais, acabarão por levar a inviabilidade
de  explorações  de  adequado  desempenho  zootécnico.  O  produtor  deverá  ter  domínio
administrativo real da atividade, monitorando sua relação benefício / custo, tomado decisões a
curto e médio prazo, e até mesmo encerrando suas atividades, seja por inviabilidade técnica
ou comercial. No Gráfico II, estão estabelecidas as curvas hipotéticas, do que seria a criação
ideal para uma estratégia reprodutiva de um parto por cabra por ano, com concentração de
partos para o outono e inverno.

     
Gráfico II – Curva hipotética ideal para o fluxo produtivo durante o ano.

Fonte: Simulação informações do Projeto Gerocabra Rastrear, 2019.



A princípio, o fluxo produtivo ideal, depois de determinada a estratégia reprodutiva,
deveria manter o número fixo de matrizes e como conseqüência a quantidade de unidades
animal  (UAs).  A estabilidade  do número de animais  em um sistema produtivo permite  o
dimensionamento  adequado da necessidade  de  forragem durante  todo o ano,  a  fim de se
produzir  alimentos  forrageiros  com disponibilidade  e  qualidade  necessária  para  atender  o
nível  de  exigência  do  rebanho.  A  concentração  de  coberturas  (±75%),  para  este  caso
hipotético, se verificaria no final do ano civil,  com as parições se concentrado no outono,
momento  pelo  qual  se  daria  a  cobertura  das  matrizes  vazias  (±25%)  remanescentes  das
coberturas anteriores. O pique de lactação se daria ao final do outono e início do inverno. As
matrizes cobertas no outono, entrariam em lactação ao final de cada ano, momento pelo qual,
as matrizes em ciclo forçado estariam em final de lactação. Acredita-se que o ciclo proposto
neste caso hipotético, poderá obter na relação parto por cabra por ano o índice bem próximo a
1,  evitando  a  subutilização  de  matrizes,  que  deverá  ser  um  dos  principais  pontos  de
vulnerabilidade desta atividade.

7. Conclusões
-  As  simulações  realizadas  com  base  no  banco  de  dados  formado  pelo  Projeto

Gerocabra Rastrear ao longo de pouco mais de 15 anos, permitiram concluir que a cada 10%
de redução no índice de natalidade há aumento de 9,7% no custo de produção do leite e a
diminuição em torno de 14,5% na relação benefíco/custo (B/C) em relação as imobilizações
de capital relacionadas ao empreendimento. 

- Que há respectivos aumentos no custo de produção do leite em relação a persistência
dos dias de lactação nas seguintes proporções; de 300 para 270 dias aumento de 13,3%, de
270 para 240 dias de 45,7%, de 240 para 210 dias de 75,2% e de 210 para 180 dias de
114,2%.

- Que a recria de todas as fêmeas produzidas pelo sistema de produção e não a recria
apenas das fêmeas com finalidade de repor mortalidade e descartes operacionais das matrizes
eleva o custo de produção do leite em 8,9%.

As diversas observações permitiram supor que a manuteção de melhores índices de
natalidade, persitência de lactação e recria de fêmeas dentro do limite dos níveis de descartes
programados  de  matrizes,  são  aspectos  que  visam  melhorar  a  competitividade  dos
caprinocultores leiteiros, diantes das adversidades normais provocadas pelo mercado do leite
de cabra na fase de produção.
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