




E o criador e empresário Paulo Cordeiro teve gran-
de participação na criação desse segmento, que hoje
desponta como um mercado com grande potencial de
exploração. Criador desde 1987, Cordeiro resolveu, em
1995, iniciar a industrialização de leite de cabra. "No
começo, tivemos de importar leite em pó dos Estados
Unidos e da Holanda, pois nessa época quase não ha-
via oferta disponível internamente. Mas, em 2007, as
compras externas foram integralmente substituídas
pelo produto brasileiro", conta o proprietário da CCA
Laticínios, que produz a marca Caprilat.

A substituição da matéria-prima importada pela
nacional refletiu basicamente o aumento da produção
leiteira na Zona da Mata de Minas Gerais .Nessa região,
existia um núcleo de produtores que se organizou nu-
ma associação, a Caprima - Associação dos Criadores
de Cabras Leiteiras da Zona da Mata de Minas Gerais.
Foi por meio da Caprima que eles começaram a for-
necer leite para a CCA. Hoje, a associação conta com
40 integrantes, que produzem individualmente uma
média de 200 litros por dia.

"O crescimento desse segmento tem sido tão ex-
pressivo que, em 2008, nossa captação somou 1,7
milhão de litros, em comparação com os 60 mil quilos
de leite em pó importados em 1987, nosso primeiro
ano de industrialização", diz Cordeiro. Desse volume,
60% é destinado à produção de leite em pó e 40%
à produção de leite integral e desnatado. No Brasil,
a massificação do consumo do leite de cabra se deu

sustentada pelo uso terapêutico na alimentação infantil sob a forma do
produto em pó. "Dados da ONU - Organização das Nações Unidas mos-
tram que entre 3% e 5% das crianças do mundo apresentam intolerância ao
leite bovino", conta Cordeiro. E o leite de cabra é um excelente substituto
para indivíduos com tal intolerância.

Após desbravarem o mercado interno com a venda de leite, as empresas
que atuam no segmento agora centram forças na elaboração de novos pro-
dutos. Há um ano, a CCA criou uma linha de queijos e está produzindo três
tipos: o grancaprino, similar aos queijos ementhal e maasdam, vendido em
peças de 12 quilos; o caprino serrano, similar ao gouda, produzido em peça
de 3 quilos; e o caprino esférico, similar ao queijo bola, com 2 quilos. "O
mercado passa por uma transição do viés terapêutico para o gastronômico
e a tendência é que as empresas invistam na produção de queijos, iogurtes
e coalhadas", diz Cordeiro. Segundo ele, nos grandes produtores e consu-
midores de leite e derivados de cabra do mundo, a exemplo de França e
Espanha, o mercado se desenvolveu da mesma maneira: primeiro o leite,
depois os derivados. E é também apostando nessa tendência que outras
duas pequenas empresas estão ampliando suas instalações com vistas à
produção de queijos e iogurtes: a Queijaria Escola de Nova Friburgo e a
Capril Geneve, ambas do Rio de Janeiro.

Não são apenas as pequenas que acreditam num futuro promissor para
o segmento. A Polenghi, especialista na produção de queijos há cinqüenta
anos, iniciou em julho de 2008 a produção do queijo Mi-cheve, que leva em
sua composição 51% de leite de cabra e 49% de leite de vaca. "Elaboramos um
produto suave para que o consumidor brasileiro se acostume.A tendência é
elevar o percentual do leite de cabra gradualmente", diz Christian Genovel,
responsável pela área de queijos e pelo desenvolvimento da Linha Fogão
da Polenghi. Segundo ele, a resposta do mercado tem sido positiva."Trata-



-se de uma tendência mundial. Na Europa, houve
um crescimento expressivo da produção de queijo
de cabra nos últimos dez anos, e depois de França,
Espanha, Alemanha e Estados Unidos, essa tendência
chega ao Brasil", diz Genovel.

A mesma opinião compartilha Paulo Cordeiro.
"O Brasil aumentou as importações de queijo de
cabra. Já é possível encontrar até 15 diferentes tipos
de queijo nos grandes supermercados. Isso ajuda a

disseminar o hábito do consumo no país", avalia Cordeiro, que planeja
aumentar a captação da CCA para 2 milhões de litros este ano.

Para a confecção da linha Mi-cheve, a Polenghi mantém atualmente três
fornecedores de leite de cabra no município de Coronel Pacheco, na Zona
da Mata de Minas. Um deles é Marcélio Teixeira Faciroli, que já fazia o
transporte de leite na região quando começou a criar cabras. "Não lembro
exatamente o momento em que decidi montar um capril, mas como já
estava envolvido nessa cadeia foi um passo natural", conta. Hoje, além do
rebanho de 140 cabeças da raça saanen, que mantém no alto da serra de



Juiz de Fora, ele também presta serviços logísticos à
CCA, que capta mensalmente 130 mil litros de leite
das bacias da Zona da Mata, do Noroeste Fluminense
e de Nova Friburgo. "No estado de Minas Gerais está
a maior bacia leiteira do pais", diz Faciroli.

No Brasil, assim como nos grandes produtores
mundiais, a saanem é a raça mais criada, em função
de sua boa aptidão para a produção de leite. Mas outras
espécies também produtivas ajudam a compor o reba-
nho mundial. No Brasil, a toggenburg e a parda-alpina
são as mais comuns depois da saanen. Na Espanha,
existe grande participação da murciana. E em Portu-
gual cerca dez raças formam o rebanho comercial.
No mercado interno, o rebanho é estimado em 9,8
milhões de cabeças. "Na Região Sudeste estão cerca
de 300 mil cabeças", diz Jeferson Ferreira da Fonseca,
pesquisador do núcleo regional Sudeste da Embrapa
Caprinos e Ovinos. O maior volume do rebanho, ou
92%, se situa no Nordeste. "Nessa região existem ra-
ças mestiças como a murciana, a graúna, a canindé
e a moxotó, que são criadas soltas e têm excelente
resistência, mas são animais de subsistência, uma vez

maiores criadores de cabras de leite, onde a raça saanen também prevalece.
De acordo com o técnico da Embrapa, nessas regiões a pecuária é extensiva
e de baixa produtividade. Já no Sudeste, segundo ele, a criação é intensa e de
alta produtividade. Com isso, apesar de a produção de leite ter crescido no
Nordeste, é no Sudeste que está a mais importante bacia de leite do Brasil,
onde a produção média se situa em três litros de leite por animal por dia.

No Nordeste, embora o rebanho ainda seja pouco explorado, a produção
de leite de cabra vem crescendo, sustentada por programas governamentais
que usam o leite na merenda escolar. Hoje, são cerca de 40 mil litros de
leite por dia, captados principalmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
Além desses dois estados, há registro de crescimento na bacia do Espírito
Santo, que - também por meio de programas estaduais - está incentivando
a produção de leite de cabra na região. "Os programas do Nordeste são muito
importantes, pois estão colaborando para a formação de um rebanho comer-
cial na região. Mas, se o governo resolver retirar o apoio à cadeia produtiva,
o futuro é incerto", avalia Fonseca. Para ele, o crescimento da produção
verificado no Sudeste segue em linha com a demanda do mercado e, nesse
sentido, o criador está mais seguro.

Existem basicamente dois sistemas de produção explorados no Brasil:
o confinamento de animais em capril ripado e em capril de chão batido. O
ripado é construído com ripas a uma certa distância do chão. Nesse sistema,



e confortável", conta Faciroli. Além disso, o custo de
implantação do capril de chão batido é, em média,
60% mais barato que o ripado. "Tentamos manter a
criação da maneira mais econômica possível", diz o
produtor, acrescentando que a criação de cabras de
leite é uma atividade que se identifica perfeitamente
com a pequena propriedade. Na fazenda de Faciroli,
apenas cinco hectares - de 17 - são usados para a
criação das cabras. Além do capril, com seis baias de
36 metros quadrados, são cultivados dois hectares
de milho e dois de capim.

Outro produtor que vê com bons olhos a pro-
dução de queijo é Caetano Geraldo de Souza, que
começou a criar cabras por conta da alergia que o
filho, Tomaz, tinha do leite de vaca. Sua paixão pelo
animal é tamanha que contagiou toda a família, em
especial a filha, Joana Casali Meireles de Souza. A

jovem, de apenas 29 anos, trilha um caminho pouco comum aos filhos
de produtores rurais, que, em geral, rumam para as cidades. Ela, além
de ajudar o pai na criação das 200 cabras da raça saanen que a família
mantém, largou a faculdade de artes para aprender a fazer iogurtes e
queijos de cabra. "Fiz um curso técnico, de três anos, no Instituto de
Laticínio Cândido Tostes, em Juiz de Fora, pois achei que com a quali-
dade do nosso rebanho a gente tinha condição de fazer nossos próprios
queijos",diz. Hoje, a Leiteria Cabriol, laticínio desenvolvido por Joana, é
certificada pelo SIF - Serviço de Inspeção Federal e começará a ofertar
seus produtos no mercado nacional no início de 2010. Além de buscar
importantes mercados nacionais, como Rio de Janeiro e São Paulo, a
jovem também tem planos de exportar parte de sua produção. Os pro-
dutos da Cabriola são leite de cabra integral e semidesnatado, iogurte
natural e de morango, produzidos sem adição de conservantes e corantes,
queijo tipo boursin e queijo camponês. "Os 300 litros de leite produzidos
diariamente seguem na grande maioria para a CCA e para a Polenghi.
Gradualmente pretendemos deslocar a produção para nosso laticínio",
conta Joana. Na propriedade de Caetano, o bem-estar animal também



Qualidades
da cabra
O

leite de cabra tem diversas características
positivas. Entre elas, destaca-se a menor
alergenicidade, uma vez que a proteína

Alfa-S l-Caseína, que imprime dado alergênico ao
leite de vaca, é menor na cabra. Além disso, como
o leite é composto por ácidos graxos também
de dimensões reduzidas, isso lhe garante melhor
digestibilidade. "O leite de cabra é digerido em 40
minutos, enquanto o da vaca leva, em média, duas
horas e meia", diz Joana Casali Meireles, técnica
em laticínio. O leite também permite melhor ab-

sorção e aproveitamento pelo organismo de cálcio,
vitaminas, proteínas, ferro, cobre, etc.

Como é rico em CLA (ácido linoleico conjugado),
dificulta a formação de placas de gorduras nas arté-
rias, facilita a redução das taxas de açúcar no sangue,
contribui para a redução dos níveis sangüíneos de
colesterol e triglicerídeos sem alterar os níveis de HDL
(o bom colesterol) e é um excelente antioxidante. O
leite de cabra também foi considerado pela National
Academy of Science, dos Estados Unidos, um dos
mais potentes anticancerígenos de origem animal na
prevenção e ataque às células cancerígenas.

é respeitado. Na chácara situada no pé de um morro, as cabras vivem
confinadas, mas uma porteira, que permanece sempre aberta, garante
ao bicho a liberdade de ir para o pasto a qualquer momento.

José Henrique Bruschi é outro apaixonado por cabras. Porém, os animais
que o encantam são da raça toggenburg. Com um rebanho de 250 animais,
ele é, sem dúvida, o maior criador da raça no país e coleta diariamente 300
litros de leite, também destinados à CCA e à Polenghi. Bruschi diz que optou
pela raça por considerá-la mais rústica. "Ambas são originárias da Suíça, mas
a toggenburg é do alto dos morros e, por isso, é mais resistente, enquanto a
saanen é oriunda dos vales", diz Marlene Campos Mendes Bruschi, esposa
de Henrique e veterinária, que cuida pessoalmente do rebanho do casal. No
sítio de dez hectares eles também plantam capim-elefante, cana-de-açúcar,
milho e pasto." Aqui também foram realizadas 18 teses de mestrado e dou-
torado nos últimos seis anos", diz Marlene, orgulhosa.

Segundo os criadores, as cabras são muito mais vantajosas que as
vacas, pois são menores e demandam menor custo para a manutenção
do rebanho. Os preços pagos ao produtor de leite de cabra também são
melhores que os pagos ao de leite de vaca. Hoje, se situam, em média,
em 1,30 real por litro, enquanto o criador de vaca recebe, em média, 0,70
real. A CCA paga ainda bonificações por qualidade e sazonalidade. Com
isso, o produto pode ter acréscimo de até 13 centavos por qualidade e
de mais 8 centavos durante a entressafra - que vai de abril a setembro.
Para manter o fornecimento de leite durante o inverno, os produtores
criam um ambiente artificial e induzem o período de monta, enganando
a cabra. "Em junho, aumentamos a luminosidade, deixando luzes acesas
no capril quatro horas por dia durante 60 dias. Depois, retiramos a luz.
Com isso, a cabra entende que é o fim do verão e em 30 ou 40 dias entra
no cio", conta Faciroli. É produção - e lucro - o ano inteiro.

Text Box
Fonte: Globo rural, São Paulo, ano 25, n. 290, p. 34-41, dez. 2009.




