O retorno do investimento obtido com a atividade é mais
rápido e vantajoso do que o oriundo da criação de outros
animais.
A produção de carne de caprinos e de ovinos ainda não
atende a demanda do mercado consumidor
de
Pernambuco. Por isso, esses produtos são importados de
outros estados e até de outros países.
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Cabra Anglonubiana

Ovinos Mestiços

Criação de caprinos e ovinos
A criação de caprinos e ovinos, por ser uma excelente opção de
negócio, ajuda a manter as despesas de famílias de milhares de
produtores rurais, pela geração de emprego e renda,
apresentando-se como uma importante alternativa para o
desenvolvimento econômico-social da região semiárida do
estado de Pernambuco e do Nordeste.
Ovinos Dorper

Principais produtos originários da criação de caprinos e ovinos,
além da própria comercialização de matrizes e reprodutores

Cabra leiteira Saanen

A pele

Carne e seus derivados
Leite e seus derivados
Pele e seus derivados

A carne
a) As carnes de caprinos e de ovinos são saudáveis e ricas

A) É um produto de fácil comercialização.
b) Pode ser utilizada na confecção de roupas, calçados,
bolsas, cintos e outros produtos.

Vantagens da criação de caprinos e de ovinos

em proteínas.
b) A carne caprina é mais rica em ferro do que a dos outros

Podem ser criados em pequenas, médias e grandes
propriedades rurais.

animais (3,54%).
c) A carne caprina possui um baixo teor de gordura (0,85%).

O leite de cabra

São animais com facilidade de adaptação às condições
semiáridas do Nordeste.
Os preços pagos pelos produtos dessas criações, são
bem maiores do que os dos mesmos produtos
originários de outras criações.

a) É um dos mais completos alimentos.
b) É o mais aproximado do leite humano.
c) Pode ser utilizado na dieta de crianças e de idosos.
d) É de fácil digestão.

A produção de carne, leite e pele por hectare é bem
maior do que a produzida por outros animais.
O mercado dos produtos advindos da criação de
caprinos e de ovinos é crescente em todas as regiões do
país.

