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Fundada em 15 de Dezembro de 1974, a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos
do Estado de Minas Gerais – Caprileite/ACCOMIG é uma sociedade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, que congrega criadores e produtores de caprinos e ovinos diretamente ou
por intermédio de Núcleos Regionais. Apoiada por uma boa diretoria, técnicos especializados
e associados engajados, a Caprileite/ACCOMIG promove a comunicação com o mercado, com
as instituições e órgãos governamentais e com a pesquisa, com a finalidade de defender os
interesses do setor ovino e caprino, treinar e capacitar técnicos e produtores, atuar no serviço
de ATER- Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como firmar convênios com entidades
públicas e privadas para desenvolver trabalhos em conjunto beneficiando a cadeia produtiva
da caprinocultura e ovinocultura. Estatutariamente, tem como área de atuação todo território
onde haja demanda de criadores de caprinos ou ovinos.

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Caprileite/ACCOMIG
CNPJ: 18.795.732/0001-80

Avenida Amazonas, 6020 - Parque da Gameleira
CEP: 30510-050 - Belo Horizonte / MG
Tel.: +55 (31) 3371-2507 / 3221-6966
E-mail: accomigcaprileite@terra.com.br
Site: www.accomig.com.br
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1. HISTÓRICO
Historicamente, nas duas primeiras décadas, a Caprileite/ACCOMIG promoveu
ações técnicas (importações de animais, cruzamento orientado promovendo o
melhoramento genético do rebanho nativo, treinamento de técnicos e de produtores,
desenvolvimento ou adaptação de técnicas de reprodução assistida e produção de
derivados lácteos em clima tropical e desenvolvimento de equipamentos para
pasteurização e processamento de pequenos volumes) e de assistência técnica e extensão
rural (treinamento de técnicos, capacitação de produtores, implantação e orientação de
projetos sociais). Na terceira década, a Caprileite/ACCOMIG adicionalmente, promoveu
ações para organizar ou viabilizar o escoamento da produção. A quarta década foi
caracterizada pela promoção de ações técnicas avançadas como o Capragene® - Programa
de Melhoramento Genético de Caprinos Leiteiros e a implantação do serviço de Controle
Leiteiro Oficial (CLO) para cabras e de regulamentação para o escoamento da produção
caprina e ovina. A quinta década propõe promover ações para estímulo à criação inclusive
por agricultores de base familiar, estímulo ao consumo dos produtos ovinos e caprinos,
ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) voltadas para nutrição, sanidade,
sanidade da reprodução para aumento da produtividade de ovinos e caprinos,
disseminação de material genético nacional de caprinos leiteiros com avaliação genética
para produtores de base familiar, comerciais e para exportação e a implantação do Serviço
de Controle Leiteiro Oficial para ovelhas, como primeiro passo do Ovileite - Programa de
Melhoramento Genético de Ovinos Leiteiros e da estruturação do Serviço de Certificação
Zootécnica de Produção (SCZP).
➢ 1974 – Fundação da Caprileite/ACCOMIG;
➢ 1975 – 1995 – Importações por produtores de MG-RJ-SP de caprinos leiteiros de raças
exóticas para formação do rebanho e melhoramento genético do rebanho nativo;
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➢ 1984 – 1985 – Convênio EPAMIG/Instituto Cândido Tostes e Caprileite, para
desenvolvimento de tecnologia de fabricação de queijos e outros derivados do leite de
cabra em clima tropical, com a edição do livro Queijos com Leite de Cabra, de Múcio
Mansur Furtado, o qual destaca no prefácio a importância da Caprileite neste processo;
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➢ 1984 – Até o presente– Vários cursos para caprinocultores e ovinocultores iniciantes ou
já estabelecidos, de base familiar ou agronegócio, nos temas Derivados do leite de cabra e
ovelha, Derivados cárneos, Iniciação, Manejo e Gestão. Carga horária mínima 16 horasaula por curso, média de nove cursos por ano;

➢ 1984 – 1986 – Programa de Desenvolvimento da Caprinocultura em Minas Gerais
- plantas baixas e detalhamentos de construções para cabras leiteiras até hoje
utilizadas, projetadas por técnicos da Caprileite, EMATER-MG, EPAMIG e UFMG;
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➢ 1975 – 1990 – Projeto B.E.M. – Bem Estar do Menor, iniciativa do Governo Holandês
em Sabinópolis/MG fomentou a criação de cabras leiteiras registradas na Caprileite
utilizando as raças leiteiras exóticas importadas, em cruzamentos absorventes, para
melhora da produtividade das nativas "cabras de corda" O projeto foi extinto em função
de mudança de prioridades na politica social do Governo Holandês;

➢ 1984 – 1990 – Projeto Metropolitano – projeto comunitário de fomento à criação
doméstica de cabras leiteiras, no qual a idéia central era "TROQUE SEU CANIL POR UM CAPRIL".
Foi o primeiro e bem-sucedido modelo de caprinocultura urbana, contando com
assistência de estagiários da UFMG, da Caprileite e posteriormente pela Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. Infelizmente o Projeto Metropolitano foi extinto em função
das restrições do novo código de postura de BH;

➢ 1986 – 1990 – Primeiro Controle Leiteiro Oficial (CLO) em cabras leiteiras no Brasil e
na América Latina foi implantado pela Caprileite;
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➢ 2003 – Até o presente (suspenso em função da pandemia) – Apoio na realização do
evento CabraFest em parceria com a Embrapa, como forma de divulgação da atividade
caprina e ovina na região da Mata Atlântica Mineira. Realizada anualmente em Coronel
Pacheco/MG, durante três dias na primeira semana do mês de julho;

➢ 2004 – 2011 – Mudando o conceito de exposição agropecuária, a Caprileite/ACCOMIG
realizou, anualmente, a Exposição Pequenos Notáveis, a Grande Diferença, na Exposição
Agropecuária Estadual, no Parque da Gameleira em Belo Horizonte/MG. Além do
julgamento de pista, aliou o enfoque didático incluindo o público infanto juvenil,
ensinando as características dos caprinos e ovinos, seus produtos e vantagens da
atividade caprina e ovina leiteira e tipo corte;
➢ 2005 – Criação da Câmara Técnica Setorial de Caprinos e Ovinos (CTOC-CEPA-SEAPA),
iniciada por demanda da Caprileite/ACCOMIG, em consonância com a política estadual
implantando Câmaras Técnicas como instância consultiva na definição das políticas
setoriais. Foi a primeira Câmara de caprino e ovinocultura instalada no Brasil, tendo
servido de modelo para a criação das câmaras de SP e MS e da Câmara Setorial Federal
MAPA;
➢ 2006 – Elaboração pela Caprileite/ACCOMIG e CTOC e aprovação do Plano Setorial da
Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos, que vem norteando as ações setoriais. Revisado em
2011;
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➢ 2006 – 2011 – Legislação Estadual para beneficiamento artesanal de leite de cabra e de
ovelha e de seus derivados. Proposta pela Caprileite/ACCOMIG com apoio da CTOC, sob
o nome “LEITE LEGAL”, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Lei 19.583
sancionada pelo Governador e publicada no DOE em 17/08/11 é o marco regulatório que
possibilitou a legalização da atividade no Estado com inspeção estadual;

➢ 2006 – 2011 – Legislação Estadual para habilitação sanitária de estabelecimento
agroindustrial rural de pequeno porte. Proposto e acompanhado pela
Caprileite/ACCOMIG com apoio da CTOC, sob o nome “Lei Agroindústria Familiar”, à
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Lei 19.476 sancionada pelo Governador e
publicada no DOE em 11/01/11 é o marco regulatório que possibilitou a legalização da
atividade agroindustrial familiar;
➢ 2006 em diante – Implantação do Controle Leiteiro Oficial de Cabras Leiteiras (região
sudeste), pioneiro e único no País e na América Latina, mantido pela
Caprileite/ACCOMIG, em convênio com a Embrapa Caprinos e Ovinos e Ministério de
Agricultura (MAPA), como ferramenta para o Programa Nacional de Melhoramento
Genético de Caprinos Leiteiros - Capragene®. Nosso banco de dados conta com mais de 50
mil controles leiteiros individuais de cabras das raças saanen, alpina e anglonubiana,
compreendendo mais de quatro mil lactações controladas;
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➢ 2006 em diante – Teste de Progênie (TP) busca promover o melhoramento genético de
caprinos leiteiros por meio da identificação de reprodutores caprinos geneticamente
superiores para as características de produção de leite. A utilização desses reprodutores,
com melhor valor genético, como pais das futuras gerações possibilita maximizar o ganho
genético. O primeiro Sumário de Avaliação Genética de Reprodutores da Raça Saanen
foi publicado e lançado oficialmente em novembro de 2014;
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➢ 2004 – 2014 – Minifazenda – Realizada pela Caprileite/ACCOMIG anualmente, como
forma de divulgação da nossa atividade Caprina e Ovina, como atração da Exposição
Estadual Agropecuária em Belo Horizonte/MG, a Minifazenda evento que divulga, de
forma lúdica e interativa, as atividades rurais, dentre elas, a ordenha ao vivo das cabras
e/ou das ovelhas, o Dedo de Prosa sobre os derivados que podem ser feitos com o leite
ordenhado, ordenhas demonstrativas e aleitamento pelo público (atualmente são 800
mamadeiras dadas pelo público por dia de evento). As crianças amam e os adultos veem
que é possível criar uma ou duas cabras em casa (estímulo à produção por criadores de
base familiar, como fonte de proteína animal de alta qualidade e complementação de
renda).

➢ 2007 em diante – Missões Brasil-Uruguay Carne e Leite Ovino/Caprino, - realizadas
em locais de referência na atividade ovina e caprina, para criadores empreendedores,
técnicos, chefes gastronômicos. Realização ACCOMIG, ASPACO – Associação Paulista dos
Criadores de Ovinos – GEPOC. Apoio: ARCO – Associação Brasileira dos Criadores de
Ovinos, SUL-Secretariado Uruguayo, Facultad de Veterinaria do Uruguay, INIA-Instituto
Nacional de Investigacion Agropecuaria;
➢ 2008 – 2010 – Implantação do Programa Pif Paf Ovinos, como forma de estímulo à
produção de cordeiros padronizados para abate em frigorífico com SIF e exportação,
localizado em Patrocínio/MG, o qual, por demanda da Caprileite/ACCOMIG, alterou sua
planta frigorífica, adaptando-a para o abate de até 2400 cordeiros mês. O programa foi
interrompido em dezembro de 2010, por falta de matéria prima (cordeiros em
quantidade, regularidade de oferta e padrão de qualidade). Concluiu-se que o produtor de
ovinos deve organizar-se melhor fornecendo às indústrias de menor capacidade de abate,
uma vez que para as grandes plantas, o número é incompatível com a oferta existente em
MG;
➢ 2009 – Conclusão do projeto Caracterização da Caprinocultura e Ovinocultura em MG
– Entendendo a necessidade de conhecer o campo para depois propor ações, esse projeto
foi desenvolvido e executado pela Escola de Veterinária-UFMG, Caprileite/ACCOMIG e
Instituto Mineiro de Agropecuária. Os resultados desse Projeto deram subsídios ao
conteúdo do Plano Setorial proposto pela CTOC-CEPA-SEAPA MG;
Resultados publicados nos links abaixo:

http://www.caprileite.com.br/lista_conteudo.php?id_links=4&id_sub_links=27
http://www.caprileite.com.br/conteudo.php?id_conteudo=88&id_links=4&id_sub_li
nks=28
➢ 2010 até o presente - Edição, produção, impressão e circulação postal do BIP Boletim
Informativo Periódico ACCOMIG, contendo informações técnicas práticas voltadas aos
produtores de caprinos e ovinos:
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➢ 2011 em diante - Criação do NRAN - Núcleo Regional ACCOMIG Nordeste e Norte MG,
com Sede em Teófilo Otoni. Foi estabelecida uma parceria entre a Associação e a indústria
frigorífica FRICADI, na cidade de Poté/MG;
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➢ 2011 em diante – Giros Técnicos Ágape Laboral - Encontro de técnicos e produtores
de caprinos e ovinos em uma propriedade rural escolhida de acordo com o tema central
do evento.
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➢ 2012 em diante – O núcleo NRAN exerce a governança do sistema, organiza a produção
de cordeiros/cabritos por agricultores familiares da região, bem como a aglutinação dos
animais em um ponto de apoio para embarque coletivo para venda ao frigorífico. Dessa
forma o NRAN garante a oferta da matéria prima para a indústria frigorífica, e o FRICADI
garante a compra dos animais, numa saudável relação ganha-ganha;

➢ 2012 – Apresentação dos trabalhos do NRAN- Núcleo Regional ACCOMIG Nordeste e
Norte MG, para produtores rurais, no dia 28 de julho de 2012, no Parque de Exposições
em Carlos Chagas, durante a Exposição Agropecuária no estande da Agência de
Desenvolvimento de Carlos Chagas, SEBRAE;
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➢ 2012 em diante – Vitrine Pequenos Notáveis, realizada anualmente na Exposição
Agropecuária Estadual, no Parque da Gameleira Belo Horizonte/MG. Com objetivo de
divulgação das espécies caprina e ovina, suas aptidões, produtividade e produtos.
Incentivando a criação, inclusive por produtores agrofamiliares, e o consumo dos
derivados do leite e carne;

➢ 2012 em diante – Dias Técnicos de Campo, realizados pela ACCOMIG, com apoio técnico
do GEPOC-Grupo de Extensão da Pesquisa em Ovinos e Caprinos, em propriedades rurais
com ovinos e caprinos;

➢ 2013 em diante – I Missão Brasil-Cordilheira Caprinos e Ovinos Leite/Corte –
realizada em Mendoza-Argentina, locais de referência na atividade ovina e caprina, para
criadores empreendedores, técnicos, chefes gastronômicos. Realização ACCOMIG –
ASPACO –Associação Paulista dos Criadores de Ovinos – GEPOC. Apoio: ARCO-Associação
Brasileira dos Criadores de Ovinos, INIA-Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria, Universidad Del Chile UDEC;
➢ 2014 em diante – Orientação Caprileite/Embrapa e direcionamento de acasalamentos
para maximização do ganho genético. Os frutos deste trabalho já se fazem perceber ao
verificar a tendência de elevação do valor genético médio das cabras para a produção de
leite até os 305 dias de lactação nos rebanhos participantes do Capragene®. A partir de
2015 iniciou-se a disseminação de sêmen testado para uso em rebanhos caprinos de base
familiar, estendendo o melhoramento genético ao rebanho local;
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➢ 2014 – Ciclo de Palestras ACCOMIG/NRAN para produtores rurais e organização da Feira
de Caprinos e Ovinos, durante a Expovales 2014.
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➢ 2014 – Reunião do Núcleo Regional ACCOMIG Nordeste e Norte de Minas Gerais –
NRAN e diretoria / produtores da tradicional Associação de Criadores de Caprinos e
Ovinos do Vale São Francisco – CAPRIVALE, com Sede em Januária/MG, formalizando
parceria ACCOMIG/CAPRIVALE e apoio ao Programa de Desenvolvimento Sustentável da
Ovinocultura e Caprinocultura nas Regiões Nordeste e Norte do Estado de Minas Gerais,
durante o evento Expojanu realizada em Januária/MG no dia 19/07/2014;

➢ 2014 em diante – Ações junto ao Ministério da Integração Nacional (MI/SDR), ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e ao SEBRAE Nacional, objetivando a
estruturação da Rota ACCOMIG junto ao projeto Rota do Cordeiro;
Veja matéria completa no link abaixo:
file:///C:/ACCOMIG%20020114/13%20EMPREENDIMENTOS%20E%20CONVENIO
S/08%20credenciamento%20ATER%20ACCOMIG%202015/CURRICULUM%20ACC
OMIG/Minist%C3%A9rio%20negocia%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20da
%20Rota%20do%20Cordeiro%20em%20Minas%20Gerais%20%E2%80%94%20
Portal%20Brasil.html
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➢ 2014 – Solenidade Oficial de comemoração dos 40 anos da Caprileite/ACCOMIG: Uma
História de Sucesso, contando com a presença de produtores de caprinos e ovinos,
autoridades representantes das diversas instituições parceiras da Caprileite/ACCOMIG
nessas quatro décadas: SEAPA-MG, CRMV-MG, Superintendência Federal da Agricultura
(SFA/MG), MAPA/DF, Embrapa Caprinos e Ovinos, Embrapa Gado de Leite, Embrapa
Negocio, EPAMIG, Instituto de Laticínios Candido Tostes, EMATER-MG, Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, Instituto Mineiro de Agropecuária;

➢ 2015 – Criação do NRAV - Núcleo Regional ACCOMIG Vertentes/MG, com Sede em
Barbacena. Foi estabelecida uma parceria entre a Associação e a indústria láctea
CAPRILAT, de forma que o núcleo NRAV exerce a governança do sistema, organiza a
produção e resfriamento do leite de cabras para coleta, três vezes por semana, por
caminhão frigorífico da indústria;
➢ 2015 –Título de Utilidade Pública junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte por
intermédio do Vereador Silvinho Rezende (silvinhorezende@cmbh.mg.gov.br).
➢ 2015 – Implantação do Serviço de Certificação Zootécnica de Produção (certificação de
desempenho de caprinos e ovinos leiteiros, com base no Controle Leiteiro Oficial), com
emissão do CZP- Certificado Zootécnico de Produção, que é a garantia oficial da
produção (quantitativa e qualitativa). A cada lactação gera-se um novo CZP acumulando
os dados das lactações anteriores, ou seja, é um certificado da vida produtiva da fêmea;

➢ 2015 – Implantação do Serviço de Gerenciamento de Genotipagem (SGG) de caprinos e
ovinos, em laboratório credenciado pelo MAPA, com objetivo de disponibilização aos
produtores de caprinos e ovinos desta ferramenta que possibilita:
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Certificação de Pureza de produtos derivados dos leites de cabra ou de ovelha;
Determinação de parentesco;
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a.
b.

c.

Formação do Arquivo Permanente de Genotipagens de ovinos e caprinos com
produção conhecida;

➢ 2015 – Consolidação e publicação no Diário Oficial da União, do Termo de Cooperação
Geral, entre Caprileite/ACCOMIG e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFNMG), com objetivo de ações conjuntas de assistência técnica e extensão rural, ensino,
pesquisa no âmbito do Projeto Berro dos Vales: Rota do Cordeiro Polo Minas Gerais;

➢ 2015 – Consolidação da parceria comercial Núcleo Regional ACCOMIG Vertentes NRAV e Caprilat com o objetivo de normatizar a relação comercial do fornecimento de
leite de cabra de associados do NRAV à Caprilat. Ficando estabelecida a cota mensal de
seis mil litros de leite, bem como a colocação de um novo tanque de resfriamento
específico para essa finalidade;
➢ 2015 – Participação de quatro produtores agrofamiliares: LARA E ANDRÉ DIAS - Sabores da
Ovelha, Itapecerica-MG; ANTÔNIO CARLOS E MARLY ALVES - Capril Laticínio Santa Cecília,
Itaguara-MG; PEDRO PAULO VASCONCELLOS - Viscon Lácteos Caprivama, Alfenas-MG e LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA - Capril Santa Fé, Barbacena-MG, na 9ª edição da Feira de Agricultura
Familiar do Estado de Minas Gerais (Agriminas), na Serraria Souza Pinto em Belo
Horizonte/MG;
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➢ 2015 – Demanda, organização e participação de Audiência Pública solicitada pela
ACCOMIG à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, com objetivo de discutir as demandas setoriais da caprinovinocultura;

➢ 2015 - Visita de Campo de dois dias setembro 2015, a propriedades de criadores nos
Vales Mucuri e Jequitinhonha/MG. Por se tratar de um primeiro contato: visita para um
bate papo om esses criadores e a partir dessa Extensão Rural é que eles se integram na
rede de produção Rota do Cordeiro polo MG ofertando animais para o embarque coletivo
na promoção e realização da comercialização da carga legal, servindo de estímulo para
eles buscarem conhecimento, novas tecnologias e se profissionalizarem, adequando suas
estruturas e melhoramento genético do rebanho;
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➢ 2015 - Demanda, organização de convidados e participação de reunião com o Secretário
de Agricultura SEAPA-MG, solicitada pela ACCOMIG, tendo como seus convidados

gestores de secretarias e empresas estaduais (EMATER, EPAMIG, ILCT, IMA, CEPA,
SEAPA-MG FAEMG), federais (SDR/MI, SFA/MG, MDA, IFNMG, UFMG), com objetivo de
apresentar as demandas setoriais da caprinovinocultura em MG e inicio de construção da
agenda do Comitê Gestor do Projeto Rota do Cordeiro Polo MG, sob coordenação do IFNMG
e ACCOMIG NRAN, no âmbito dos Programas Berro de Minas e Berro dos Vales.
➢ 2016 – Cadastros aprovado pelo BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento para
elaboração de propostas técnicas, enquanto Agente de Assistência Técnica – ATEC do
“Projeto Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para Reduzir a Pobreza
no Brasil”, conhecido como Projeto Rural Sustentável, no segmento integração Lavoura,
Pecuária e Floresta-ILPF em consórcio com caprinos e ovinos.
➢ 2016 - Unidade Demonstrativa de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta - ILPF em
consórcio com caprinos e ovinos, em propriedade rural no município de Poté/MG,
aprovado em Janeiro de 2016. Duração doze meses. Convênio BID - Banco Interamericano
de Desenvolvimento e ACCOMIG Projeto Rural sustentável.
➢ 2017 em diante – Missão Brasil-Portugal– realizada em regiões portuguesas com locais
de referência na atividade ovina e caprina, para criadores empreendedores, técnicos,
chefes gastronômicos. Realização ACCOMIG e GEPOC – Apoio ASPACO –Associação
Paulista dos Criadores de Ovinos ARCO-Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos,
ANCOSE e Estrelacoop (ovinos), OVIBEIRA (ovinos, caprinos, bovinos)
➢ 2019 em diante – Missão Brasil-Espanha-Portugal – realizada na Espanha e Portugal
em locais de referência na atividade ovina e caprina, para criadores empreendedores,
técnicos, chefes gastronômicos. Realização ACCOMIG e GEPOC – Apoio ASPACO –
Associação Paulista dos Criadores de Ovinos ARCO-Associação Brasileira dos Criadores
de Ovinos, ANCOSE e Estrelacoop (ovinos) em Portugal e ASSAFe, OVIGEN na Espanha.

3. ATUAÇÃO
A Caprileite/ACCOMIG possui ampla área de atuação temática conforme descrito a seguir,
sempre tendo como tema central espécies CAPRINA e OVINA.
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➢ Cabe à Caprileite/ACCOMIG executar no Estado de Minas Gerais, o Serviço de Registro
Genealógico das Raças Caprinas (SRGC) por subdelegação do MAPA/ ABCC- Associação
Brasileira de Criadores de Caprinos (Recife/PE), e o Serviço de Registro Genealógico

das Raças Ovinas (SRGO) por subdelegação do MAPA/ARCO - Associação Brasileira de
Criadores de Ovinos (Bagé/RS).
➢ Por meio de Convênio com o MAPA e Embrapa, a Caprileite/ACCOMIG realiza o
Controle Leiteiro Oficial de Cabras Leiteiras na região sudeste e Centro Oeste do Brasil.
➢ Por meio de parceria com a EMBRAPA Caprinos e Ovinos a Caprileite/ACCOMIG realiza
o Controle Leiteiro Oficial de Ovelhas Leiteiras na região sudeste e Centro Oeste do
Brasil.
➢ Por meio de Cooperação Técnica com a Embrapa, realiza o primeiro Programa de
Melhoramento Genético de Caprinos Leiteiros- Capragene®.Serviço de Certificação
Zootécnica de Produção – SCZP, com emissão de certificado oficial que caracteriza a
cabra ou ovelha pela produção leiteira.
➢ Por meio de Convênio com a Embrapa, a Caprileite/ACCOMIG realiza o Teste de
Progênie de reprodutores caprinos leiteiros, que uma vez testados possam ser
difundidos aos pequenos produtores familiares para melhoria da produção de leite de
cabra.
➢ Certificação de derivados produzidos com “puro leite de cabra” ou “puro leite de
ovelha” (teste de DNA no tanque de resfriamento no produtor e na indústria).
➢ Central de compras coletivas de insumos para uso nas propriedades rurais.
➢ BIP-Boletim Informativo Periódico, produzido em versão impressa e eletrônica, com
conteúdo técnico prático, para o público-alvo criadores de caprinos e ovinos:
http://www.caprileite.com.br/lista_conteudo.php?id_links=30&id_sub_links=0
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➢ Dias Técnicos de Campo realizados em propriedades rurais abordando temas
específicos de sucesso na propriedade onde o evento se realiza.

➢ Cursos teórico-práticos ministrados para iniciantes ou para criadores/produtores de
caprinos e ovinos, carga horaria mínima 16 horas:
➢ Curso Iniciação a caprinocultura e ovinocultura – Público-alvo: pequenos
produtores ou interessados em conhecer a atividade.
➢ Curso Manejo geral e sanitário de ovinos e caprinos – Público-alvo: criadores
iniciantes ou já estabelecidos;
➢ Curso Manejo nutricional e de pastagens e instalações para ovinos e caprinos –
Público-alvo: criadores iniciantes ou já estabelecidos;
➢ Curso Manejo reprodutivo racional de caprinos e ovinos – Público-alvo: criadores
iniciantes ou já estabelecidos,
➢ Curso Aproveitamento e conservação do leite na propriedade rural: Fabricação
artesanal de queijos e derivados do leite – Público-alvo: criadores iniciantes ou já
estabelecidos, técnicos e chefes gastronômicos;
➢ Curso Aproveitamento e conservação da carne ovina e caprina na propriedade
rural: Fabricação de embutidos e defumados – Público-alvo: criadores iniciantes ou
já estabelecidos, técnicos e chefes gastronômicos;
➢ Curso Aproveitamento e conservação da carne ovina e caprina na propriedade
rural: Abate, esfola e cortes comerciais de ovinos e caprinos – Público-alvo:
criadores iniciantes ou já estabelecidos, técnicos e chefes gastronômicos.
➢ Missões realizadas em locais de referência na atividade ovina e caprina, para criadores
empreendedores, técnicos, chefes gastronômicos.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

I Missão Brasil-Uruguay 24 a 28/10/2007
II Missão Brasil-Uruguay 22 a 26/10/2008
III Missão Brasil-Uruguay 15 a 20/11/2010
IV Missão Brasil-Uruguay 15 a 20/11/2011
V Missão Brasil-Uruguay 31/03 a 04/04/2014
VI Missão Brasil-Uruguay 04 a 09/11/2018
I Missão Brasil-Cordilheira 03 a 11/11/2012
I Missão Brasil-Portugal 30/09 a 07/10/2017
II Missão Brasil-Portugal 21 a 28/04/2018
I Missão Brasil-Portugal 30/09 a 07/10/2017
I Missão Brasil-Espanha-Portugal 22/10 a 01/11/2019
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➢ Minifazenda – Extensão rural lúdica, interativa e educativa, realizada em eventos de
terceiros, com objetivo de estimular a produção e o consumo dos derivados do meio
rural, dentre eles, os caprinos e ovinos.

➢ 01 a 05 de junho de 2011 – durante a 51ª Exposição Estadual Agropecuária - Parque
de Exposições da Gameleira - Belo Horizonte/MG
➢ 05 a 10 de Junho de 2012 – durante a 52ª Exposição Estadual Agropecuária - Parque
de Exposições da Gameleira - Belo Horizonte/MG
➢ 29 de Maio a 09 de Junho de 2013 – durante a 53ª Exposição Estadual Agropecuária Parque de Exposições da Gameleira - Belo Horizonte/MG
➢ 01 a 08 de Junho de 2014 – durante a 54ª Exposição Estadual Agropecuária - Parque
de Exposições da Gameleira - Belo Horizonte/MG
➢ Visitas técnicas periódicas de orientação a produtores de ovinos e caprinos.

4. ÁREA DE ATUAÇÃO GEOGRAFICA
Estado Minas Gerais - Serviço Oficial de Registro Genealógico de Caprinos e Ovinos
Região Sudeste (MG, SP, RJ e ES) e Centro Oeste (DF e GO) para o desempenho das demais
atividades.

5. MISSÃO ESTRATÉGICA
Promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de caprinos e ovinos,
tendo como foco principal os criadores e produtores de caprinos e ovinos.

6. RECURSOS HUMANOS
Período: 2019/2022
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Presidente Institucional – Rivaldo Nunes da Costa
Presidente Executivo Ovinos – Rogério Fernandes M. da Silva
Presidente Executivo Caprinos – Matheus Amorim Zolini
Diretor Executivo Financeiro – Aurora M.G. Gouveia
Diretor Executivo Administrativo – Heloisa H. Magalhães
Diretor Técnico - Cláudio José. B. Espeschit
Superintendente Técnico Titular - Maria Pia S.L. M. Paiva
Superintendente Técnico Substituto – Joissy Machado

EQUIPE TÉCNICA Caprileite/ACCOMIG
NOME
ANA CAROLINA M. FERREIRA
AURORA M. G. GOUVEIA
CLÁUDIO JOSÉ. B. ESPESCHIT
GERALDO JONAS DA SILVA
HELOISA HELENA MAGALHÃES
IVAN S. VASCONCELLOS LEITE
JOISSY CRISTIANE MACHADO
LEONARDO RAGO N. ALVES
MARIA PIA S.L. M. PAIVA
RIVALDO NUNES DA COSTA
RODRIGO ORZIL VIANNA

FORMAÇÃO

ESPECIALIDADE

INSTITUIÇÃO

Zootecnista
Médica Veterinária
Médico Veterinário
Médico Veterinário
Médica Veterinária
Médico Veterinário
Zootecnista
Médico Veterinário
Médica Veterinária
Médico Veterinário
Médico Veterinário

Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos
Caprinos/Ovinos

Autônomo
Professora UFMG
Professor da UFV
Autônomo
Autônomo
Autônomo
Autônomo
Autônomo
Autônomo
Autônomo
Autônomo

7. PARCEIROS
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➢ Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos ARCO;
➢ Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Vale São Francisco – Caprivale,
Januária/MG;
➢ Associação dos Criadores de Gado Holandês de MG;
➢ Associação Paulista de Criadores de Ovinos - ASPACO
➢ Câmara Técnica Setorial de Ovinocaprinocultura CTSOC/CEPA/SEAPA-MG;
➢ Caprilat (indústria âncora para leite de cabra SIF)
➢ EMATER-MG;
➢ Embrapa-Caprinos e Ovinos;
➢ Escola de Veterinária UFMG DMVP;
➢ Facultad Nacional de Veterinaria de Uruguay;
➢ Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais FAEMG / SENAR /
SEBRAE;
➢ Grupo de Extensão da Pesquisa em Ovinos e Caprinos - GEPOC
➢ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste MG –Campus
Barbacena/MG;
➢ Instituto de Laticínios Candido Tostes;
➢ Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA);
➢ Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria INIA
➢ Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA DF e SFA – MG);
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Secretaria de Estado da Agricultura SEAPA – MG;
SUL-Secretariado Uruguayo de la Lana, Uruguay;
Universidad del Chile UDEC, Concepción e Chillan, Chile;
Universidade Federal de Lavras – UFLA
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