
CAPRINOCULTURA 
NA PARAÍBA
Ação do projeto PROCASE, apoiado pelo 
FIDA na  Paraíba, faz renda de agricultores 
familiares aumentar em 300%

Um grupo de agricultores familiares, que faz parte do Assentamento Riacho do Sangue, na 
Paraíba, vem apresentando significativos avanços na produção e renda em atividades ligadas a 
caprinocultura leiteira, a partir de ações implementadas pelo projeto PROCASE, que é apoiado 

pelo FIDA, há quatro anos.

ANTES DAS AÇÕES
DO PROCASE

Destinado à 
comercialização e 
consumo próprio.

DEPOIS DAS AÇÕES
DO PROCASE

Aumento de 500% 
na produção, 
destinado à 

comercialização

10 LITROS DE 
LEITE

POR DIA
65 LITROS DE LEITE

POR DIA

Alívio financeiro 
de R$ 120,00 

mensais.

Melhorou a 
capacidade de 

comercialização 
da produção

Aumento das 
vendas individuais 

para 3 litros por dia.

Aumento de 300% 
na renda mensal 
dos produtores. 

Salto da renda mensal 
dos produtores de 

R$ 600,00 para 
R$ 2400,00

O grupo conta com doze beneficiários atendidos por esta ação do projeto. A experiência está localizada no 
Assentamento Riacho do Sangue, a 12 km do município de Barra de Santa Rosa.

familiares aumentar em 300%



RESULTADOS ECONÔMICOS CONSOLIDADOS 
– CAPRINOCULTURA LEITEIRA

Os caprinocultores da Associação Comunitária dos Agricultores Familiares do Imóvel Riacho do 
Sangue passavam por um momento crítico antes do início do PROCASE. Com rebanho reduzido e 
de baixo padrão genético associado a técnicas de manejo rudimentares, a produção de leite não 
era suficiente para manutenção da atividade produtiva, garantindo apenas parte da segurança 
alimentar das famílias. 

Para chegarmos aos resultados acima descritos, o projeto implementou  um conjunto de ações na 
tentativa de solucionar o problema vivenciado pelos produtores. Sendo assim, fez parte do Plano 
de Negócio para impulsionar a atividade as seguintes ações:

• Aquisição de 48 matrizes e 03 reprodutores com aptidão leiteira e alto padrão genético;

• Implantação de um campo de produção de forragens de alta valor nutricional;

• Aquisição de implementos agrícolas para armazenamento e conservação de alimentos 
moto ensiladeira, misturador de ração e silo cincho;

• Capacitação em técnicas de fenação e silagem;

• Implantação de um viveiro de mudas para produção de espécimes vegetais para ampliação 
de áreas de forragem, sistemas agroflorestais e revegetação de áreas degradadas.

Litros de leite
produzido/dia

Litros de leite
vendido/dia

Valor do litro
 de leite 

R$ R$

Valor de leite
vendido/dia

R$

Valor renda 
mensal

R$

65 LITROS

05 LITROS

40 LITROS

03 LITROS

2,00

2,00

80,00

6,00

2.400,00

180,00

Total/ Grupo

Unitário por 
beneficiário


