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Sítio Rekantinho obtém 54% de 
prenhez utilizando IA
Produção de cordeiros e de leite de cabras crescem e criadores apostam na atividade

Localizado em Ibiúna (SP), o Sítio Rekantinho é um dos parceiros 
da Top in Life e CRV Lagoa e comemora um grande resultado: 
foi realizada uma inseminação artificial em 52 cabras, utili-
zando sêmen de Russo, Giba e Opção, e o resultado final foi 
de 54% de prenhez. O zootecnista Thiago Biscegli, especial-
ista em melhoramento genético animal e um dos respon-
sáveis pela propriedade, destaca a importância 
do uso da IA e de fonte genéticas confiáveis.

“Quando se fala em melhoria genética, a busca 
pelo resultado econômico é evidente. Mas, 
nesse caminho, existem certos ganhos que ainda não são quanti-
ficados, que seriam os chamados ganhos indiretos. Os ganhos di-

retos são perfeitamente mensuráveis, como aumento na produção 
de leite, por exemplo. Mas algumas características, como eficiência 
reprodutiva, precocidade, melhor conversão alimentar, e muitas 
outras que dificilmente tem o seu retorno econômico considerado, 
são como efeitos colaterais do processo, e devem ser considerados 
como benefício”, afirma. “Ter nas mãos o poder de fazer a escolha 
de um reprodutor que se encaixa nas necessidades de seu rebanho, 
complementando as características onde há deficiência, é algo de 
grande valor. Isso conseguimos através da IA. Podemos escolher an-
imais que contam com um volume de informações produtivas que 
lhe credenciam a ser doadores de sêmen”, completa.

O Sítio Rekantinho é o produtor do leite de cabra Meméia e iniciou 
suas atividades em 1977. Por volta de 1987, entrou na pecuária 
caprina, escolhendo a raça Saanen. Atualmente, o Capril Meméia 
é considerado um capril moderno na criação de caprinos de leite 
em função de seu pioneirismo, organização e higiene. O plantel 

é formado, em média, por 200 cabras da raça Saanen, que são 
acompanhados de perto por funcionários experientes e 

cuidadosos.

Há 10 anos, o Sítio Rekantinho fez testes com sêmen 
importado, sem resultados significativos. “Com o advento 

da IATF, o processo teve uma operacionalização 
mais simples que, aliada a um controle de quali-
dade rigoroso do sêmen, realmente traz resul-
tados. O motivo pelo qual fizemos investimento 
em IA é melhoria na eficiência da produção de 

leite do rebanho”, ressalta o zootecnista.

Segundo Thiago, os resultados foram positivos. “Um resultado 
de 54% de prenhez utilizando IATF é bastante satisfatório. Ainda 
mais se considerarmos que, entre os animais inseminados, havia 
aproximadamente 30% de fêmeas jovens, ou seja, animais sem 
histórico reprodutivo. Exatamente nesses lotes o índice de prenhez 
foi mais baixo”, conta. “Ficamos bastante satisfeitos, forçando as 
médias do rebanho para cima e elevando os padrões para descarte 
futuramente. E como não há seleção sem descarte, esse é um fator 
de grande importância na melhoria do rebanho”, completa.

Thiago também destaca que definitivamente o uso da técnica da 
IA será uma constante no rebanho do Sítio Rekantinho. “Nova-
mente reforço que não podemos deixar de utilizar as ferramen-
tas disponíveis para o melhoramento do rebanho, mas precisa-
mos ter sempre um olho no fator financeiro e nas demandas do 
mercado”, conclui.
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A Top in Life marcou presença na 6ª Mostra de Caprinos e 
Ovinos, realizada no início de julho durante a 74ª Expoleo, 
em Leopoldina (MG). O evento obteve grande sucesso e foi 
aberto por Gilman Viana, secretário da Agricultura de Minas 
Gerais. Marcelo Roncoletta e Érika Morani, sócios-diretores 
da Top in Life, , realizaram dinâmicas de inseminação artifi-
cial, manipulação de sêmen congelado e diagnóstico de ges-
tação por ultrasonografia na mostra, observados por dezenas 
de participantes.
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Exposição foi realizada no início de julho e contou com dinâmicas de IA

É HORA DA RECEITA!

Pernil de Cordeiro Assado na Cerveja
Ingredientes 

1 unidade(s) de pernil de cordeiro
4 dente(s) de alho
quanto baste de sal
quanto baste de pimenta-do-reino branca
1 colher(es) (sopa) de alecrim
4 folha(s) de sálvia
1 lata(s) de cerveja
8 fatia(s) de bacon para cobrir
8 unidade(s) de batata pequena(s)
1 colher(es) (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Tempere o cordeiro de véspera com todos os temperos e deixe-o 
descansar na geladeira. Três horas antes de servir, coloque-o no 
forno coberto com papel alumínio e deixe-o coberto até que es-
teja macio. Só então descubra e deixe ficar mais no forno, até que 
doure. cozinhe as batatas inteiras, descascadas, até que estejam 
“al dente”. Besunte-as com manteiga, sal e leve ao forno quente 
para dourar em separado. Elas podem cozinhar junto ao cordeiro, 
mas não ficarão douradas se não forem assadas à parte.

Fonte: Cyber Cook (www.cybercook.com.br)

Jaci Toledo, um dos organizadores do evento, conta que, 
além das dinâmicas, também foram realizadas ações como 
degustação de queijos da Caprilat, degustação de sorvetes 
feitos com leite de cabra, 1º Festival de Doces de Leopoldina, 
eleição da Miss Expoleo 2010 e shows com artistas nacionais.

“Em nome da Caprileo e seus associados, agradecemos o 
apoio irrestrito que temos recebido da Top in Life, nas pesso-
as do Marcelo e Érika, pois através deles estamos difundindo 
a melhor genética aos produtores rurais da Zona da Mata. 
São informações e muita tecnologia objetivando oferecer 
alternativas para os negócios dos criadores”, afirma Jaci.

Além disso, ele conta que será realizada em 2011 a maior 
exposição da cabra leiteira do Brasil, incluindo a 3ª Expo Na-
cional Saanen, a 1ª Expo Nacional Alpina, a 1ª Expo Nacional 
Toggenburg, o 1º Shopping da Cabra Leiteira, o 1º Cabrito no 
Rolete do Lions Club de Leopoldina, o 1º Festival de Queijos, 
1º Festival de Sorvete, além de julgamento de pista e concur-
so leiteiro para todas as categorias.
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Novidades na bateria: Esquilo e Erval
Caprinos são, respectivamente, das raças Toggenburg e Alpino

A Top in Life e a CRV Lagoa apresentam novidades na bateria 
de Caprinos. Dois reprodutores da LNF Latino Americana estão 
disponíveis na bateria. São eles Esquilo, da raça Toggenburg, e 
Erval, da raça Alpino. Esquilo é um reprodutor de característi-
cas leiteiras e capacidade corporal. Trata-se de um animal de 
grande porte físico e perfeita caracterização racial. É filho de 
Enzo do Albatroz e Eudora Sepétiaraju, ambos trazendo sangue 
importado. Sua mãe produziu, em sua 1ª lactação, 1.118 kg/
leite em 305 dias, com picos de lactação de 4,8 kg/dia. “O Capril 
Sepé Tiaraju é considerado o maior produtor de leite de cabras 
do país – 400 cabras em lactação por mês, produzindo aproxi-
madamente 1.500 kg/dia, respeitando um rigoroso controle de 

produção e sempre trabalhando em busca de eficiência produ-
tiva e reprodutiva dos seus animais”, informa Marcelo Roncoletta, 
sócio-diretor da Top in Life.

Já Erval é filho de Amigo do Albatroz, campeão da SP Capri 2004, 
e Bondade do Albatroz, matriz de excelente produção e per-
sistência leiteira. Bondade teve sua 1ª lactação – 1.102kg em 399 
dias, com picos de 5,3 kg/dia e sua 2ª lactação foi de 1.074 kg em 
305 dias, com picos de 5,6 kg/dia. Apresenta excelente carac-
terização racial e conformação leiteira, imprimindo fortemente 
suas características em seus descendentes. “É ideal para correção 
de úberes, persistência leiteira e longevidade”, complementa 
Roncoletta.

Esquilo

Erval

Gasela: destaque absoluto no Saanen
Top in Life disponibiliza sêmen de irmão próprio de Gasela, José Poços de Caldas. Gasela tem lactação 
no CLO de 2.401 kg em 305 dias (média de 7,87kg)

A trajetória de uma campeã, inedita no Saanen e no país: Gasela 
Poços de Caldas, do Rancho das Cabras, destaque absoluto no 
Brasil, com potencial a se igualar a expoentes de outros países 
com história na caprinocultura e na raça. O currículo de Gasela é 
recheado com recordes e títulos em importantes campeonatos.

E você tem a chance de adquirir a genética da Gasela, através 
de doses de sêmen de seu irmão próprio, José Poços de Caldas 
(foto), disponível na bateria da Top in Life / CRV Lagoa. José tem 
91 pontos no registro definitivo e conquistou premiações como 
3º Prêmio Cabrito de Resende em 2008, Reservado Campeão 
Cabrito da Feileite 2008, e Campeão Cabrito da Exposição de 
Barra Mansa em 2009.

A trajetória completa de Gasela e mais informações de José 
podem ser conferidas no site www.topinlife.com.br.
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A Top in Life busca atender os criadores de todo o Brasil 
que desejam a melhor genética das raças ovinas e 
caprinas. Mas além das doses de sêmen e materiais para 
inseminação artificial, oferecidos em parceria com a CRV 
Lagoa, a empresa de Jaboticabal (SP) oferece consultoria 
em Gestão Administrativa para fazendas que trabalham 
com ovinos e caprinos. “É a oportunidade de transformar a 
propriedade, com aumento de eficiência e produtividade, 
além de controle e redução de custos”, afirma Marcelo 
Roncoletta, sócio-diretor da Top in Life.

São oferecidos serviços como: controle zootécnico, 
manejo nutricional, manejo sanitário, manejo reprodutivo, 
estação de monta, gerenciamento, entre outros. A Top in 
Life também oferece prestação de serviços como coleta 
e transferência de embriões, inovulação de embriões, 
inseminação artificial transcervical, inseminação artificial 

Top in Life oferece consultoria em gestão 
administrativa
Transforme sua propriedade com aumento de eficiência e produtividade

laparoscópica, diagnóstico de gestação por ultra-
sonografia, exame 
andrológico e coleta e 
congelação de sêmen, 
entre outros.

“Consulte-nos, pois 
desenhamos a melhor 
opção para cada 
necessidade”, completa 
Roncoletta. Informações 
e orçamentos podem 
ser solicitados através 
do fone (16) 3203-
7555 ou pelo e-mail 
administracao@
topinlife.com.br.

Participação em dois eventos em Sergipe

Dois eventos em Sergipe, no mês de junho, contaram com 
a participação da Top in Life. O primeiro foi o VIII ENEL 
(Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados), 
em Aracaju (SE), entre os dias 15 a 17 de junho, no Hotel 
Parque dos Cordeiros. O evento reuniu 1.200 criadores e 
técnicos em busca de troca de experiências sobre os vários 
elos da cadeia do leite.

O médico veterinário Marcelo Roncoletta, sócio-diretor da 
Top in Life, ministrou palestra no segundo dia do evento, 
abordando o tema “Inseminação Artificial: Ferramenta para 

agilizar o melhoramento genético em cabras de leite, mitos 
e realidades”.

No dia 17 de junho, Roncoletta ministrou a palestra “Uso da 
inseminação artificial na produção de cordeiros para abate” 
no auditório da FAESE, localizado no Parque de Exposições 
João Cleophas, também em Aracaju. Arnaldo Dantas, 
presidente da ASCCO, conta que a apresentação contou 
com a presença de técnicos, criadores e especialistas em 
reprodução.

“O tema abordado foi muito pertinente, uma vez que a IA 
no estado de Sergipe é muito utilizada nos rebanhos de 
elite, e existia um questionamento sobre a sua viabilidade 
nos rebanhos comerciais. O Marcelo pode explicar as 
vantagens indiretas do uso da IATF, que compensariam os 
custos adicionais, ficando como lucro o ganho genético 
pelo ano de animais comprovadamente superiores, entre 
outros benefícios”, explica Dantas.
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Artigo técnico: Manejo de ordenha em 
cabras
É comum encontrarmos artigos que tratem desse assunto em 
vacas leiteiras, mas o manejo de ordenha em cabras ainda é 
pouco discutido. De modo geral, uma ordenha bem realizada 
parte do princípio de que foi feita com bom manejo de ordenha 
e, também, bom senso. De acordo com a legislação brasileira, 
“leite de cabra é o produto obtido através da ordenha completa 
e ininterrupta de cabras sadias, bem alimentadas e descansadas”. 
Comecemos por aí.

Por que ordenha completa? É necessário realizar uma ordenha 
completa porque o leite não tem a mesma composição em todo 
o momento da ordenha. Isso significa que o leite ejetado pelo 
teto da cabra logo no início da ordenha tem uma composição 
um pouco diferente daquele ejetado nos últimos instantes desta 
mesma ordenha (em relação aos seus constituintes tradicionais, 
como água, proteínas, gordura, lactose, sais minerais e vitami-
nas). Esse, do final, tem um teor de gordura mais elevado em re-
lação ao leite do início. Assim, a ordenha completa garante que o 
leite de cabra terá a composição desejada para cada raça.

Continuando, por que ininterrupta? Existem inúmeros hor-
mônios relacionados à produção e ejeção do leite. Alguns deles 
têm importância mais direta na produção do leite, como prolac-
tina, enquanto outros têm relação mais direta com a ejeção do 
leite, como a oxitocina. Esse último é liberado da hipófise - uma 
glândula do sistema nervoso central – sempre que a cabra sente 
que é hora de amamentar seu filhote. Assim, muitos estímulos, 
como a presença do filhote, seu cheiro, o horário da mamada, 
entre outros, iniciam a liberação de oxitocina e, consequent-
emente, a saída do leite pelo teto do animal. A oxitocina liberada 
da hipófise, então, atua por aproximadamente 10 minutos.

Sua atuação consiste em promover uma contração das células 
mioepiteliais dos alvéolos da glândula mamária. Tecnicamente, 
isso significa que os alvéolos, que se assemelham a “cachos 
de uva” e são responsáveis pelo armazenamento do leite, são 
“espremidos” e, então, o leite é ejetado pelo teto. A oxitocina é 
liberada enquanto persistir o estímulo.

No entanto, fatores como estresse inibem a sua liberação que, 
uma vez interrompida, não será liberada novamente nos próxi-
mos instantes. Ou seja, haverá um período sem sua liberação e, 
portanto, sem ejeção de leite. E, pior, se a ordenha não tiver se 
completado, o leite até então ejetado não terá sua composição 
normal. É por isso que a ordenha deve ser ininterrupta.

Continuando com nossa definição, a ordenha deve ser feita em 
cabras sadias, pois o animal doente pode transmitir inúmeras 
doenças através do leite. Bactérias responsáveis por doenças 
como a tuberculose, brucelose, leptospirose, febre Q, entre 
outros microrganismos, podem ser eliminadas junto com o leite 
e, eventualmente, provocar doenças nos consumidores, princi-
palmente quando o leite for consumido sem a devida pasteuri-
zação. É dever do médico veterinário responsável pelo rebanho 
avaliar os animais e orientar o proprietário sobre quais não 
devem participar da ordenha.

Isso inclui os animais que estão em tratamento medicamentoso, 

cujo medicamento também pode ser excretado juntamente 
com o leite. Lembre-se de  que, se este medicamento for um 
antibiótico, ele não será eliminado no processo de pasteurização 
ou fervura e chegará até o consumidor. É como se o consumidor 
estivesse tomando este antibiótico de maneira indevida, o que 
poderá causar resistência microbiana a este princípio. Numa pos-
sível doença, quando este consumidor precisar desta medicação, 
pode ser que ela não tenha o efeito desejado e a doença pode 
se complicar. Cabe aos proprietários e tratadores de animais con-
scientizarem-se deste sério problema de saúde pública e sempre 
descartarem o leite de animais doentes, incluindo daqueles com 
mastite subclínica.

A mastite, por sua vez, é um problema muito comum em animais 
produtores comerciais de leite. Esta doença produz uma infla-
mação da glândula mamária e altera toda a composição do leite. 
Desta forma, o produto obtido na ordenha não atenderá aos req-
uisitos exigidos pela legislação, além de eventualmente veicular 
microrganismos potencialmente patogênicos aos consumidores.

Quando falamos da ordenha de animais bem alimentados, 
referimo-nos ao fato de que praticamente todos os constituintes 
do leite são produzidos a partir daqueles alimentos ingeridos 
pelo animal nas suas refeições diárias. Estes alimentos são dige-
ridos e absorvidos pelo sistema digestório do animal. Quando 
caem na corrente sanguínea, chegam à glândula mamária e são 
convertidos nos constituintes do leite. Quer dizer que a alimen-
tação animal é a matéria-prima do leite. Se falta matéria-prima, 
a produção de leite, qualitativa e quantitativamente, é prejudi-
cada.

Por fim, as cabras devem estar descansadas  porque, como já 
vimos, o estresse pode levar à falha na ejeção da oxitocina e, 
então, a cabra pode “esconder” o leite.

Agora que já sabemos sobre o que é o leite, efetivamente, cabe a 
nós trabalharmos para que todas as regras sejam cumpridas:

Regras:

1. Higiene das mãos do ordenhador: cuidado especial, pois as 
mãos são potenciais transmissores de mastite entre os animais. 
É muito importante que se lave as mãos entre cada uma das 
ordenhas.

Profa. Dra. Naiá Carla Marchi 
de Rezende Lago
Centro Universitário Moura 
Lacerda
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2. Higiene da ordenha:

a. O úbere deve ser higienizado, claro, de maneira adequada. 
Isso significa que ele deve ser lavado com água e, preferencial-
mente, os tetos devem ser desinfetados com um antisséptico 
(pré-dipping à base de hipoclorito de sódio a 2%, iodo a 0,3% ou 
clorexidina a 0,3%).

b. Na sequência, o úbere deve ser seco com papel toalha des-
cartável. Melhor usar um papel por teto e evitar o uso de panos, 
pois o papel pode veicular microrganismos de um teto para o 
outro e, como as glândulas mamárias são independentes, se 
uma delas estiver infectada com mastite pode transmiti-la para 
a outra, caso se use o mesmo papel ou, pior ainda, quando se 
utilizam “os paninhos”.

c. Cuidado especial deve ser dado à qualidade da água, que deve 
ser clorada (0,5 a 2,0 ppm de cloro residual livre).

3. Teste da caneca de fundo escuro:

a. Após a higienização pré-ordenha, os três primeiros jatos de-
vem ser utilizados para o teste da caneca telada de fundo escuro, 
cujo objetivo é identificar fêmeas com mastite. 

b. Jamais jogue estes jatos diretamente no chão, pois caso a 
cabra esteja infectada, os microrganismos eliminados junto com 
o leite permanecerão no ambiente e poderão infectar cabras 
sadias.

c. Realizar esse teste previamente a cada ordenha.

4. Teste CMT:

a. Na sequência, pode-se realizar o CMT para a tentativa de iden-
tificação dos casos de mastite subclínica. 

b. Realizar o teste de CMT uma vez por semana, no mínimo.

5. Ordenha propriamente dita:

a. Na ordenha manual, cuidado especial em relação à força 
exercida sobre os tetos, pois há chance de ocorrência de mastite 
traumática. Na ordenha mecânica, este cuidado deverá estar 
relacionado à força do vácuo. 

b. A ordem dos animais ordenhados também ajuda a preservar a 
saúde dos animais. Inicie a ordenha sempre com aqueles animais 
que nunca tiveram mastite. Na sequência, entram os animais que 
já tiveram mastite, mas que estão curados. E, então, aqueles que 
estão com mastite. Lembre-se que este último lote não poderá 

ter o leite aproveitado para consumo humano e é uma potencial 
fonte de infecção para os outros animais. Procure ordenhá-los 
manualmente para não contaminar as teteiras e o equipamento 
de ordenha, ferva o leite e forneça aos filhotes.

6. Higienização pós-ordenha. Após a finalização da ordenha 
fazer:

a.  A higienização dos testos com antisséptico  (pós dipping – 
iodo a 1% glicerinado)

b. Oferecer água e alimento ao seu animal. Com este procedi-
mento, o animal permanecerá em pé por alguns instantes, sendo 
este tempo necessário ao fechamento do esfíncter do teto, que 
se dilatou por conta da ordenha. Caso não receba alimento, a 
cabra deitará e o teto ficará em contato com o chão, permitindo 
a entrada de microrganismos e a ocorrência de mastite.

7. Higienização de equipamentos - Atenção especial deve ser 
dada a equipamentos e utensílios. 

a. Lavagem com água, sabão e bucha exclusiva para esta finali-
dade são suficientes para uma boa higienização dos baldes, que 
devem ser  de abertura  lateral para evitar a contaminação do 
leite no momento da ordenha. 

b. Quando utilizar ordenhadeira mecânica, o uso de enxágues 
exaustivos com água e sanitizantes são fundamentais para evitar 
a transmissão da mastite entre cabras no momento da ordenha, 
bem como a contaminação do leite e a diminuição do seu valor 
comercial. O ideal é realizar um pré-enxague logo ao final da 
ordenha, com água morna (35-45oC), deixando circular por 5 
minutos. Em seguida, usar um detergente alcalino clorado (130 
ppm de cloro e pH 11, temperatura 70oC), podendo ser a base 
de soda e circulando por 10 minutos. Depois, usar um deter-
gente ácido (pH 3,0) e morno (35oC), circulando por 5 minutos. 
Por fim, usar um sanitizante antes do início da próxima ordenha 
(cloro a 200 ppm), deixando agir por 5 minutos.

c. As teteiras devem ser enxaguadas em água hiperclorada antes 
da sua utilização no próximo animal. Cuidado no momento de 
enxaguar as teteiras: se forem mergulhadas na posição vertical, 
a água não penetrará no seu interior e não haverá a higienização 
pretendida. Use baldes ou bacias de boca bem larga, de modo 
que a teteira possa entrar na posição horizontal, ou seja, deitada. 

Agora que o leite já foi ordenhado, a refrigeração ajudará a 
preservar sua qualidade. Se for possível seguir todas estas 
sugestões, o rebanho leiteiro conservará melhor sua saúde e 
produzirá cada vez mais e melhor. Com isso, o produtor terá mais 
lucros e verá que vale a pena investir na produção de leite.






