TANQUE DE RESFRIAMENTO “UMA INICIATIVA
DA COMUNIDADE RURAL PELO DRP”
Regional/Município: Petrolina-PE, Afrânio-PE
Comunidade: Pedrinhas
Equipe Responsável: IPA Afrânio-PE, Pró-rural, CMDRS, ASSOCIAÇÃO E
CAMAL
e-mail: adrianadantas@ipa.br

APRESENTAÇÃO:
A cadeira produtiva do leite no Brasil é considerada promissora e esta
evoluindo a cada dia, no município de Afrânio não deixa de ser diferente, o
mesmo é intitulado como mini-bacia leiteira, possuindo um rebanho de média
qualidade com uma produção de leite relativamente alta para as condições do
semi-árido brasileiro. A produtividade já ultrapassou 15.000 litros diários, e esta
visando outros mercados, como os grandes centros das metrópoles,
viabilizando a produção, quando agregado o valor ao produto, na
comercialização de derivados e afins, como Queijo, doce de leite, e iogurtes.

OBJETIVOS:
O projeto tem por finalidade principal a viabilização da produção na
etapa de comercialização com o armazenamento do leite no tanque de
resfriamento, e a melhoria da genética do rebanho, visando um mercado
exigente em competitividade e produção em larga escala.

METODOLOGIA:
Através da iniciativa da Comunidade rural de Pedrinhas e seus
representantes sociais reuniu-se no ano de 2007 para descobrir as
necessidades comuns da comunidade rural, e identificamos várias demandas
de trabalho, assim após essas discussões iniciamos um trabalho de
Diagnóstico Rural Participativo com o intuito de avaliar junto à comunidade
suas potencialidades. A partir desse diagnóstico, decidiu-se reunir com o Prórural e planejar um modelo de produção sustentável, ou seja, um planejamento
das etapas produtivas. Após as discussões e avaliações, descobriu que o
principal gargalho era na comercialização, que era dificultada pela falta de
ambiente favorável para o armazenamento do leite, então já produzido.
Portanto o projeto foi gerado pelo Pró-rural e enviado para avaliação em
Janeiro de 2008, aprovado no dia 10/11/2008 estando em etapa de licitação
para a compra das máquinas, equipamentos, computadores, materiais para
escritório, mobiliário e materiais de construção para ampliação do espaço e
terminação das instalações elétricas e hidráulicas no acabamento final. A
contrapartida inserida no projeto foi o Prédio inacabado, juntamente com o
terreno rural.
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RESULTADOS ESPERADOS:
O Projeto está em fase de Licitação, durante a reunião ocorrida no dia
18/11/2008, se discutiu ações para planejamento de capacitações aos
produtores rurais. Definiu que, estes treinamentos seriam ampliados para os
demais produtores rurais da comunidade, e não só para o grupo de interesse
do projeto. As capacitações abordariam os seguintes temas das áreas
pertinentes: Visão Panorâmica da Produção de Leite no Brasil e em
Pernambuco, Boas Práticas Agrícolas, Boas práticas de fabricação,
Higienização na ordena, Qualidade na produção do Leite, Inseminação
Artificial, Manejo produtivo e reprodutivo do Rebanho, Manejo rotacional de
pastagens com balanceamento de ração e Comercialização.
O início do projeto será a aquisição desses Equipamentos financiados, que
são:
 Um conjunto de Ensiladeira, Modelo Motor Agrale M-80 - 7,0 cv.
 Um tanque de Resfriamento em Aço inox AISI 304 com capacidade de
armazenamento para 2000 L;
 Um Botijão de sêmen XC 20/20 com Kit veterinário para coleta de
Sêmen, incluídos no pacote.
 Um computador para o escritório;
 Mobiliário do Escritório.

INCLUINDO A REFORMA DO PRÉDIO COM INSTALAÇÕES DE
ACABAMENTO DA CONTRUÇÃO.
O total financiado é de 91.282,23 mil reais, e terá uma planilha de
custo para verificação e fiscalização do conselho municipal de
Desenvolvimento rural sustentável – CMDRS, órgão que irá acompanhar todo
processo na prática, desde a implantação até a prestação de contas.

Mera ilustração de Ensiladeira

Na comunidade de Pedrinhas serão beneficiadas mais de 80 famílias
tanto de forma direta como indireta. O grupo de interesse é constituído de 22
associados e terá garantia na comercialização da produção, pois foi assinado e
negociado um acordo de comercialização com a Cooperativa regional “A
CAMAL”. A parceria do projeto será unificada entre PRÓ-RURAL, IPA,
COOPERATIVA CAMAL, ASSOCIAÇÃO DE PEDRINHAS E CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS.
Estes agricultores favorecidos já estão planejando a forma de trabalho
e organização e estão entusiasmados com o Projeto, pois o mesmo trará
empreendorismo para a atividade e qualidade de vida na comunidade. As
chances de ser um projeto modelo para o Estado de Pernambuco são
enormes, este será o primeiro projeto que envolve o início e o final da cadeia
produtiva de leite, sendo que, os alicerces dessa produção estão no início da
cadeia produtiva. A qualidade da matéria-prima depende desse manejo
produtivo e adequada forma de armazenamento e higienização durante o
processo.

