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A capacidade de adaptacao dos caprinos a uma ampla varia
cao alimentar, condicoes climaticas e manejo faz com que os mes
mos apresentem maior eficiencia produtiva que qualquer outro ru
minante domestico. Esta eficiencill e comprovada pela existencia
de producao de caprinos em regioea onde nao existe condicoes mi
nimas para 0 desenvolvimento de outra especie, mesmo a nivel de
sobrevivencia.

Existe, atualmente, um grande interesse na producao de lei
te de cabra. Este interesse ere see de importancia quando se co
nhece 0 nivel nutricional do leite de cabra, a existencia de um
programa governamental que objetive elevar 0 nivel nutricional
da dieta familiar de populacao com baixa renda, e a formacao de
um mercado consumidor para 0 leite de cabra e seus derivados nas
areas urbanas.

As comprovadas qualidades do l~ite de cabra e a facilidade
da criacao de caprinos fazem deete prcduto uma excelente oPCao
para elevacao do nivel nutriciQ~lal das populacoes rurais e urba
nas, principalmente as criancas. Este trabalho tern 0 objetivo de
apresentar algumas informacoes sobre a 1mportancia da produCao e
propriedades nutricionais do leite de cabra.
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Existe um aumento acentuado dataxa de crescimento no ses.
mento da populacao que apresenta niveis de ingestao de alimentos
(qualitativo e quantitativo) abaixo dos recomendados como mini
mos pelas Organizacoes Nacional e Internacional de Saude. Varios
sac os fatores de origem social eloueconomica, atuando isolada
mente ou em conjunto, que provocam este aumento. Nota-se que es
te crescimento esta sendo maior em regioes que apresentam" uma
acentuada variacao climatica, induzindo. uma maior variacao na
oferta de alimentos.

Uma das principais fontes de alimentos para 0 homem sac
os produtos de origr animal, como a carne e leite, por aprese,£
tarem urnvalor biologico mais elevado. 0 caprino torna-se muito
importante na producao destes alimentos em regioes que aprese,£
tam variacoes climaticas ou para pequenas propriedades.

Esta importancia ocorre em funcao da alta capacidade de
adaptacao, tamanho, facilidade de manejo e alta eficiencia produ
tiva dos caprinos. A existencia de caprinos nas diversas regioes
do mundo, com excecao dos' polos, comprova sua adaptabilidade.

Por menor que seja a area destinada a moradia de uma fami
lia na zona urbana ela tern condicao de criar duas a tres cabras
e, na zona rural, este numero minimo cresce para oito a dez ca
bras, mas nao sera suficiente para criar uma vaca com boa produ
cao de leite. Saliente-se que as cabras, em funcao do seu tempe
ramento docil, podem ser manejadas por mulheres e criancas sem
problemas.

A eficiencia ")rodutiva da cabra pode ser medida em termos
de producao de leite e nUmero de crias por ano. 0 consurno de ali
mentos de seis cabras, com producao media de 1,2 litro de leitel
dia, equivale ao de uma vaca com producao de 6 litros de leitel
dia. Alem da producao total ser maior nas cabras, a vaca necessi
ta de uma pastagem de alta qualidade ou uso de concentrados tor
nando a producao inviavel economicamente. Em termos de producao
de crias, as seis cabras podem ter ate 21 cabritos em dois anos
(tres paricoes) enquanto a vaca so produzira no maximo duas
crias.



Pelos resultados alcancados em varios paises, 0 use de ca
prino como produtor de leite pode tornar-se um importante instru
mento de politica de producao de alimentos e, com isto, diminuir
os niveis de sUbnutricao e a taxa de mortalidade infantil de va
rias regioes, principalmente do ~ordeste brasileiro. ~ portanto,
uma excelente opcao para producao de leite e carne em condicoes
adversas de clima e solo, bem como em pequenas propriedades e em
condicoes economicas e sociais desfavoraveis.

o leite de CdDra e urn alimento que apresenta em sua compo
sicao quimica os elementos necessarios a nutricao humana como
acucares, proteinas, gordura, vitaminase sais minerais. ApreseE,
ta ainda uma alta digestibilidade em funcao do tamanho e disper
sac de seus globulos de gordura, bem como das caracteristicas de
sua caseina.

o leite de cabra e,o alimento ideal para criancas recem-
nascidas ou pessoas idosas por possuir reacao alcalina, nao pro
voca 0 aparecimento de colicas estomacais, principalmente nas
criancas podendo inclusiv~ em alguns casos elimina-las.

Dados da literatura afirmam que urn litro de leite de ca
bra equivale de dez a doze ovos de galinha, 150 gramas de carne
bovina, 900 gramas de batatas ou 400 gramas de galeto. 0
mento de 1/3 (urnterco) das necessidades diarias de uma
adulta pode ser suprida por urn litro de leite de cabra.

o leite de cabra apresenta um teor energetico que varia
entre 60 a 75 kcal/lOO g de leite. A gordura presente contribui
com! 50% deste valor, a proteina com ± 25% e a lactose com 25%.

Os leites de cabra, vaca e humano apresentam diferencas
entre si tanto na qualidade como na classe de proteina. Contudo
existem alguns resultados de trabalhos cientificos que apontam 0
leite de cabra como ideal para ser usado por criancas alergicas
ao leite de vaca, ou pessoas que fazem tratamentos quimioterape}!
tas porque 0 mesmo pode diminuir a queda dos cabelos que e urna

supri
pessoa



Como em qualquer tipo de leite, tambem no leite de cabra
a composi~ao quimica varia com a genetica do animal (ra~a e indi
viduos), alimenta~ao, clima, sanidade, estado fisiologico, orde
nha e posteriores manipula~oes do produto.

Na Tabela 1 pode-se comparar as composi~oes quirnicas dos
leites de cabra, de vaca e humano, observando-se pequenas varia
~oes entre as composicoes. 0 nivel de nitrog~nio no leite de ca
bra varia de 0,5 a 0,6%, com uma media de proteina de 3,98%, dis
tribuido ern forma de caseina, lactoalbumina e nitrogenio nao pr£
teico. A caseina e 0 principal cornponente, com aproximadamente
80% de todos os compostos.

TABELA 1. Composicao media de alguns componentes
leite de cabra, vaca e humano.

Tipo de Proteina Gordura Lactose Cinza Solido
leite (%) (%) (%) (%) (%)

Cabra 3,98 4,75 4,72 0,78 14,23
Vaca 3,40 3,70 4,90 0,72 12,70
Humano 1,00 4,30 7,40 0,18 12,90

Fonte: WOLFSCHOON POMBO & FURTADO, M.M. Algumas caracteristicas
fisico-quimicas do 1eite de cabra da zona da mata mi
neira. Rev. ILCT. v. 13, n. 20, p. 3-11, 1968.

Em termos de aminoacidos nao existem grandes diferencas
nos teores nos tres tipos de leite, sendo 0 leite de cabra 0 que
rnais se aproxima do 1eite materna, principalmente em termos de
aminoacidos su1furosos como rnetionina e cistina. Todos sao ricos
em 1isina que e um arninoacido de grande importancia na alimenta
~ao infantil.
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de anemia em criancas, mas isto so ocorre quando a alimentacao e
feita exclusivamente com leite de cabra. Nestes casos, a anemia
e causada pelo tipo de dieta que a crianca esta submetida, tor
nando-se insuficiente a ingestao de vitaminas B6, B12 e C, bem
como ferro e cobal to. Este tipo de anemia tambem pode ocorrer
quando a crianca faz uso exclusivo de leite de vaca.

o leite de cabra e constituido de 0,70 a 0,85% de sais mi
nerais, quantidade um pouco menor que a observada no leite de va
ca. Por outro lado e superior ao de vaca em termos de calcio,
fosforo, potassio, magnesio e superior ao leite materno nos teo
res de fosforo (total), sodio e potassio.

Pela Tabela 2 Dode-se comparar os teores medios de vitami
nas dos leites de cabra, vaca e humano. Existe uma certa varia
Cao nos teores entre os diversos tipos de leite, sendo que 0 lei
te de cabra apresenta teores mais elevados, do que 0 leite hum.!
no, ernvitamina A, colina, tiamina, riboflavina, acido nicotini
co e biotina. Constata-se valores mais baixos para os teores de
vi taminas B6, B12 e K acido ascorbico, acido £olico e piridoxinas.
TABELA 2. Teores medio de vitaminas nos leites de cabra, vaca e

humano.
Vitaminas Cabra Vaea Humano

Vitamina A " ". ,". '::;) O~74. [,1',) D(;" iT 1560 1098
.1 ~ • - , •.•• t:. .

Tiamina ° 40 0,44 0,16
Ribo flav ins ~:.:-~ ~)b 3ACj19~~llMl SID 1,75 0,36
Acido nicot{nico ~~~~:?r ' 1,87,'" 0,94 1,47
Vitamins B6 0,07 0,64 0,10
Acido pantotenico 3,44 3,46 1,84
Biotins 0,039 0,031 0,008
Acido folico 0,0024 0,0008 0,002
Vitamins B12 0,0006 0,0043 0,0008
Acido ascorbico 15,0 21,1 43,0
Colina 150,0 121,0 90,0
Inositol 210,0 110,0 330,0
Vitamina D 23,7 2,00
Vitamina C 15,0 21,10 43,0

Vitamina A em UI/l, outros valores mg/l.
Fonte: PARKASH, S.; JENNES, R. The composition and caracteristics

of goat milk. Doiry Sci. Abst., v. 30, n. 2, p. 76-82,
1968.


