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2º Festival do Cordeiro em 
Jaboticabal
Evento foi realizado no dia 10 de setembro e contou com mais de 150 pessoas

Jaboticabal sediou no 
dia 10 de setembro, na 
Casa do Médico, um 
grande evento gastro-
nômico: o 2º Festival do 
Cordeiro, promovido 
pela Top in Life, central 
de biotecnologia e re-
produção animal, locali-
zada na mesma cidade, 
com apoio de diversas 

propriedades e empresas do segmento. Mais de 150 pessoas de 
diversas regiões participaram da noite gastronômica. No cardápio 
do evento estiveram itens variados em um menu degustação com 
cortes especiais de cordeiros, acompanhamentos com queijos 
finos de cabra e vinhos selecionados especialmente para harmo-
nização dos pratos, recomendados pela enóloga Maria Regina 
Ferretto Flores, além de música ao vivo e requinte no preparo dos 
pratos pela chef Ana Perini, da Pimenta Rosa Gastronomia.

O cardápio teve como entrada tábua de queijos de cabra, salada 
com queijo de cabra, seleção de folhas verdes, castanhas de caju 
e vinagrete de maracujá; os pratos principais foram escondidinho 
de pernil de cordeiro, risoto de paleta de cordeiro com cerveja 
preta, lamb neck fillet com molho de especiarias acompanhado 
de batatas gratinadas e carret de cordeiro com ervas e polenta 
italiana ao perfume de trufas brancas. A sobremesa foi chee-
secake com queijo de cabra e cobertura de goiabada, além de 
sorvetes feitos com leite de cabra.

“O evento superou todas as expectativas e tivemos somente 
elogios dentre os mais de 150 participantes. A ideia foi mostrar 
as possibilidades gastronômicas da carne de ovinos, que vai 
muito além de uma churrasqueira. Nesse aspecto, o objetivo 
foi atingido, já que o menu selecionado foi bastante variado, 
utilizando cortes como a paleta, o pernil, o carret, e o lamb neck 
fillet em apresentações inusitadas. Já a demonstração de queijos 
de cabras foi novidade para muita gente, com variedades como 
moleson, camembert, camponês, entre outros, que também 
agradaram em cheio”, afirma Marcelo Roncoletta, sócio-diretor da 
Top in Life.

Os participantes, como já foi citado por Roncoletta, aprovaram 
a noite especial. “Achei muito agradável, a decoração estava 
maravilhosa, o ambiente muito sofisticado e os pratos estavam 
ótimos. Pude apreciar outras maneiras de degustar a carne. O 
prato que mais gostei foi lamb neck, pois, além da maciez da 
carne, estava acompanhado por um molho excepcional, além 
dos vinhos”, afirma Mirela Gerbasi.

“Adorei o evento. Além da comida maravilhosa e dos vinhos 
excelentes, o som do ambiente estava ótimo, tudo de muito bom 
gosto. Os queijos estavam fantásticos, os vinhos, o escondidinho, 
enfim, tudo muito bom. O primeiro festival, que foi realizado em 
2007, foi muito bom, mas esse superou em todos os aspectos”, 
afirma Lucia Helena Rodrigues, gerente de Produção da CRV 
Lagoa, parceira da Top in Life.

Para completar, a chef Ana Perini também dá o seu recado. “A 
expectativa é sempre agradar e surpreender. É uma grande res-
ponsabilidade cozinhar para um grande número de pessoas. Fica 
difícil agradar a todos, mas os pratos foram elaborados com di-
ferentes técnicas da gastronomia, com requinte e, além de tudo, 
respeito. Estávamos lidando com paladares diferentes e exigen-
tes, que merecem qualidade e um serviço diferenciado”, explica. 
“Para respeitar o objetivo do evento, procuramos unir os cortes 
com apresentações que podem se encaixar no nosso cotidiano e 
também em apresentações inusitadas como foi o caso do lamb 
neck fillet com molho de especiarias”, completa.

Ainda segundo a chef, o maior desafio era de agradar as pessoas 
e quebrar o estigma que envolve o cordeiro e seus derivados, 
mostrando que é possível mesclar ingredientes rústicos e sofisti-
cados. “Foi muito gratificante receber esse feedback, com elogios 
e comentários positivos. O segredo é a dedicação e o gosto pelo 
que faço, o comprometimento da equipe toda e o planejamento 
nos mínimos detalhes. Foi muito bom ter participado do evento, 
fiquei feliz com o convite do Marcelo e da Érika e poder mostrar 
um pouco do meu 
trabalho”, finaliza.

Mercado está ex-
celente – Segundo 
Sérgio Mahfuz, da 
Caprimilk, o mer-
cado de vendas de 
queijo e de leite de 
caprinos está exce-
lente. “Estamos no 
mercado há mais de 
20 anos. Atualmente, 
tudo que é produzido, está sendo vendido. A procura está acima 
do produzido e, por esse motivo, estamos incrementando nossa 
produção. Também estamos investindo em IA e melhoramento 
genético. A perspectiva é que tripliquemos a produção. Fechamos 
com algumas redes de supermercados e a demanda está cada dia 
maior. Hoje temos 300 litros por dia, e, desse total, 80% é revertido 
em queijo e o restante é o próprio leite. A meta é alcançar mil litros 
por dia”, destaca.



Dia de Campo e Curso de IA 
realizados em Farroupilha (RS) 
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A Top in Life e a CRV Lagoa realizaram, com apoio da Associa-
ção dos Caprinocultores do Rio Grande do Sul (Caprisul), Kera 
Nutrição Animal e Intervet, dois eventos em Farroupilha (RS), no 
mês de outubro, ambos na Cabanha Sepé Tiaraju. Nos dias 14 
e 15 de outubro, foi realizado o Curso de Inseminação Artifi-
cial Transcervical em Caprinos e, no dia 16, foi vez do I Dia de 
Campo da Cabanha Sepé Tiaraju. A programação do Curso de IA 
foi composta por temas como anatomia da fêmea, protocolos 
de sincronização de cio, técnicas de IA, custo-benefício da IA 
comparativamente à monta natural, manipulação de sêmen con-
gelado, demonstração prática de IA transcervical, treinamentos 
práticos e seleção de reprodutores.

Já no I Dia de Campo da Cabanha Sepé Tiaraju, os parti-
cipantes acompanharam duas programações, teórica e 
prática. Na teórica, foram abordados temas como custo de 
produção de leite caprino, por Carla Francesconi Noznica, 
da Capripaulo; melhoramento genético e produção de leite 
caprino e o papel da ferramenta IA nesse contexto, por 
Marcelo Roncoletta, sócio-diretor da Top in Life; e a cabra 
no contexto de desenvolvimento social, por José Walter da 
Silva, da ABCSaanen.
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Evento foi realizado pela Top in Life e CRV Lagoa na Cabanha Sepé Tiaraju

Na programação prática, que aconteceu no final da manhã, 
foram quatro estações, onde os grupos de participantes ficaram 
20 minutos em cada uma delas. A estação 1 abordou caracterís-
ticas de uma cabra funcional e longeva para produção de leite, 
com Carla Francesconi Noznica. A estação 2 foi comandada por 
Sebastião Faria, da Intervet, que abordou higiene de ordenha 
e qualidade de leite; na estação 3 aconteceu demonstração da 
técnica de IATF com Érika Morani, sócia-diretora da Top in Life; e 
na estação 4 aconteceu demonstração da progênie das mães e 
irmãs dos reprodutores Erval, Garnier, Esquilo e Estivador, com 
Marcelo, gerente da Cabanha Sepé Tiaraju. Após as estações, foi 
realizada visita completa às instalações do capril, seguido de um 
agradável almoço.

De acordo com Marcelo Roncoletta, aproximadamente 50 pesso-
as participaram do dia de campo, enquanto o curso contou com 
18 alunos. “Dentre os participantes dos dois eventos estavam 
criadores, técnicos, estudantes, enfim, todas as pessoas ligadas 
à cadeia produtiva. O dia de campo foi bastante interessante 
e aproveitamos para divulgar a progênie dos bodes”, afirma. 
“O capril é o maior produtor de leite do Brasil. São 1.230 litros 
produzidos todos os dias”, completa.

É HORA DA RECEITA!

Escondidinho de pernil de cordeiro
Pernil de cordeiro:
• 500g de pernil de cordeiro
• 1 cebola grande
• 1 dente de alho
• Pimenta dedo-de-moça
• Sal

Purê:
• 200g de mandioquinha salsa
• 100ml de leite
• 100g de manteiga
• Sal
• Parmesão para gratinar

Modo de preparo:
Para o purê de mandioquinha, cozinhar a mandioquinha e 
espremer. Numa panela, derreta a manteiga e coloque a man-
dioquinha, mexa bem e adicione o leite aos poucos. Tempere 
com sal a gosto. Para o pernil, cortar a carne em cubos e refog-
ar na cebola e no alho. Temperar o pernil com a pimenta dedo-
de-moça e sal a gosto. Desfiar. Para montar, coloque um pouco 
do purê no fundo de um recipiente, coloque toda a carne des-
fiada e, por fim, coloque o restante do purê para “esconder” a 
carne. Polvilhe parmesão e leve ao fogo por tempo suficiente 
para gratinar. Sirva em seguida.

Receita cedida por:
Ana Perini
Pimenta Rosa Gastronomia e Eventos
(16) 3203-3122 / (16) 8115-6035
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Progênie de Dragão do 
Azulão se destaca em 
Pernambuco

Pernambuco tem história na seleção do Anglo Nubiano, 
além de pistas de julgamento consagradas e muito concor-
ridas, como Floresta e Sertânia. Nessas duas exposições, que 
aconteceram recentemente, o reprodutor Dragão do Azulão, 
Top da raça da bateria da Top in Life / CRV Lagoa, mais uma 
vez se destacou como pai de campeões. Sua filha Colômbia 

Filha e filho do reprodutor se destacaram nas exposições de Floresta e Sertânia

do Azulão conquistou os prêmios de Campeã Cabrita Jovem 
e Campeã Úbere Jovem com apenas 13 meses de idade, 
tanto em Sertânia quanto em Floresta. “Todos destacaram a 
qualidade do aparelho mamário dessa matriz bastante preco-
ce”, ressalta Marcelo Roncoletta, sócio-diretor da Top in Life. 
Já seu filho Vulcão do Azulão foi Campeão Cabrito Menor e 
compôs o conjunto Campeão Progênie de Pai também nas 
duas exposições.

Dragão foi destaque em 2009, quando conquistou o título de 
Grande Campeão Nacional da raça Anglo Nubiano em Recife 
(PE) e, principalmente, por ser o pai de campeãs nacionais 
como Maya do Azulão, Campeã Nacional Cabrita Maior 2009, 
além de ser o maior preço do leilão nacional da raça; e Cláu-
dia do Azulão, Melhor Úbere Jovem na exposição nacional, 
apresentando uma precocidade incrível, parida aos 11 meses 
e com destaque para úbere e produção, entre outros.

Dragão do Azulão conta com sêmen disponível a pronta 
entrega para os produtores de todo o Brasil. Informações: 
(16) 2105-2299 ou pelos sites www.crvlagoa.com.br e www.
topinlife.com.br.

RÁPIDAS

Dez mil nascimentos
Após sete anos de atividade ininterrupta, o Programa de Melho-
ramento Genético da Raça Santa Inês da ASCCO/USP ultrapassou 
recentemente a marca de 10 mil nascimentos. “É uma grande 
alegria sentirmos que essa iniciativa pioneira da ASCCO tem se 
consolidado como a maior base de dados de interesse econômi-
co para a raça e contribui para a melhoria da produtividade da 
ovinocultura nacional”, informa Arnaldo Dantas, coordenador do 
programa. A central de biotecnologia e reprodução animal Top 
in Life, como parceira da ASCCO/USP e do Programa de Melhora-
mento Genético da Raça Santa Inês, parabeniza os coordenado-
res, técnicos e criadores participantes e sente-se gratificada em 
também fazer parte dessa história. “Parabenizamos o Arnaldo, 
o professor Bento e todos os integrantes do programa por essa 
marca incrível. Sem dúvida, é um número expressivo no agro-
negócio brasileiro e sabemos o quanto todos trabalharam para 
chegar nesse nível”, destaca Marcelo Roncoletta

Curso de IA na Bahia
A Top in Life realizou entre os dias 23 e 25 de setembro, na 
Fazenda Porteira Azul, em Santo Antônio Jesus (BA), com apoio 
da CRV Lagoa e da Intervet, Curso de Inseminação Artificial em 
Ovinos e Caprinos. O curso foi destinado a técnicos e profissio-
nais e foi ministrado por Marcelo Roncoletta, médico veterinário 
e sócio-diretor da Top in Life.

Oficina de IA no Paraná
A Top in Life e a CRV Lagoa apoiaram a 2ª Oficina de Insemina-
ção Artificial Transcervical, realizada pelo Laboratório de Produ-
ção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). O evento teve como palestrantes o Prof. Dr. 
Guilherme de Medeiros Bastos, médico veterinário e coordena-
dor do laboratório de reprodução animal da Unicentro, e o Prof. 
MSc. Odilei Rogério Prado, médico veterinário e doutorando do 
PPGCV/LAPOC-UFPR.
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Filha de Elegante bate recorde nacional
Recorde aconteceu no Torneio Leiteiro de Muriaé (MG), realizado em setembro

Transforme sua propriedade com aumento de eficiência e produtividade

Top in Life é uma das apoiadoras da iniciativa

Cristália do Capril Mantiqueira, da raça Saanen, bateu mais 
um recorde nacional. O fato aconteceu no Torneio Leiteiro 
de Muriaé (MG), em setembro, quando Cristália, filha de 
Elegante do Capril Mantiqueira, um dos destaques da ba-
teria Saanen da Top in Life e CRV Lagoa, produziu, em mé-
dia, 9.179 kg de leite na categoria cabra até dois dentes.

O Capril Mantiqueira já detinha o título de recordista 
nacional da raça cabra adulta, com Mel do Capril Manti-
queira, que até o mesmo torneio era a cabra mais produ-
tiva do país, com produção de 11,4 kg/dia. Tal recorde foi 
ultrapassado por Anabela do Capril da Prata, que atingiu 
11,895 kg/dia. “Podemos traduzir tudo isso em engrande-
cimento para a caprinocultura nacional”, afirma Marcelo 
Roncoletta, sócio-diretor da Top in Life, central de biotec-
nologia e reprodução animal localizada em Jaboticabal 
(SP).

Segundo Roncoletta, toda essa genética está disponível 
aos produtores brasileiros. “Temos sêmen disponível do 
Elegante, um bode de linhagem canadense que alia produ-
ção, produtividade e qualidade de úbere. Além da Cristá-
lia, existem outras filhas de primeira cria com produção 
superior a 8 kg por dia”, destaca. Mais informações podem 

ser obtidas no site www.topinlife.com.br ou através da 
equipe de consultores de campo da CRV Lagoa espalhada 
por todo o Brasil.

Consultoria em gestão administrativa

Programa incentiva produção de carne ovina

A Top in Life busca atender os criadores de todo o Brasil que dese-
jam a melhor genética das raças ovinas e caprinas. Mas além das do-
ses 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 proprie-
dade, 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 nutri-

Foi um grande sucesso o lançamento do Programa de Incentivo 
à Produção de Carne Ovina da Duale Alimentos, que conta com 
o apoio da Top in Life e da CRV Lagoa. O dia de campo foi rea-
lizado no último dia 30 de outubro, em Atibaia (SP), onde mais 
de 150 produtores rurais compareceram ao evento, mesmo com 
muita chuva e na véspera do feriado prolongado.

Também estavam presentes, apoiando o lançamento, perso-
nalidades e grandes empresas do agronegócio brasileiro, que 
também são parceiras do projeto. A Top in Life, por exemplo, 

cional, manejo sanitário, manejo reprodutivo, estação de monta, ge-
renciamento, 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 
laparoscópica, diagnóstico de gestação por ultrasonografia, exame 
andrológico e coleta e congelação de sêmen, entre outros. 

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

lançou um módulo genético para atender exclusivamente aos 
associados do programa. Outro destaque do evento foi uma 
apresentação de cães Border, manejando o rebanho de ovelhas. 
Os cães foram adestrados por Claudio Haddad e Gustavo Borba. 

Segundo Alexandre Souza Simões, proprietário da Duale Alimen-
tos, foi muito importante levar os produtores à empresa. “Eles 
tiveram a oportunidade de analisar toda a estrutura necessária 
para confeccionar os cortes. Agora, queremos aumentar expo-
nencialmente nossos produtores integrados”, destaca.

Cristália da Mantiqueira
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Manipulação de sêmen – um dos 
fatores importantes para o sucesso da 
inseminação artificial
A técnica de inseminação artificial em ovinos e caprinos ainda 
carrega alguns paradigmas que restringem o seu uso no Brasil, 
principalmente em rebanhos comerciais, apesar de suas grandes 
vantagens. Um destes paradigmas refere-se à taxa de prenhez 
obtida com a inseminação artificial transcervical e utilizando 
sêmen congelado que, inadvertidamente, é divulgada com 
baixos índices. 

Atualmente, temos diversos resultados que demonstram que 
os índices de prenhez com a utilização da IA são totalmente 
plausíveis e compatíveis com sua viabilização econômica em 
rebanhos ovinos e caprinos, com índices médios entre 55 - 60% 
com a técnica transcervical e sêmen congelado. Entretanto, 
para o sucesso, é necessário lembrarmos de alguns fatores de 
interferência para o sucesso da IA. Os 3 principais são (i) matriz 
em equilíbrio, (ii) inseminador qualificado e (iii) sêmen de 
qualidade.

O item “matriz em equilíbrio” envolve importantes aspectos, 
como nutrição, sanidade, manejo e ambiência; o “inseminador”, 
que deve ser capacitado, apresentando habilidade, 
comprometimento e responsabilidade; e a “qualidade do 
sêmen”, que envolve aspectos de qualidade genética, sanitária 
e reprodutiva, os quais dependem da responsabilidade e 
idoneidade da Central que industrializou as doses de sêmen, do 
responsável pela armazenagem e também do inseminador no 
ato da inseminação. 

No ato inseminatório pode-se trabalhar com três tipos de sêmen: 

(a) Sêmen fresco diluído – quando o ejaculado é 
prontamente diluído após a coleta e fracionado 
para inseminar diversas fêmeas. Esta metodologia 
é bastante utilizada nas propriedades de criação 
extensiva e objetiva maximizar o uso do reprodutor.

(b) Sêmen resfriado – sêmen diluído e armazenado 
entre 8-15ºC em refrigerador ou containers 
específicos, mantendo sua viabilidade por até 
72 horas. Geralmente mantido em tubo e, no 
momento da IA, pode-se envasar em palhetas, 
se o método de inseminação for o transcervical. 
Para o método cervical não é necessário o envase 
em palhetas, além de não ser necessário o 
aquecimento prévio do sêmen.

(c) Sêmen congelado – sêmen diluído e congelado, 
armazenado em botijões contendo nitrogênio 
líquido a uma temperatura de -196ºC, permitindo, 
assim, a preservação das doses de sêmen 
congeladas por muitos anos. No momento da 
utilização, a dose de sêmen deve ser descongelada 
em água morna a 35ºC por 20 segundos em caso 
de palheta fina.

Sob o aspecto de transportabilidade e prazo de validade, o 

sêmen congelado tem maior importância se comparado aos 
demais, já que aumenta, e muito, o potencial de disseminação 
da genética superior do reprodutor. Sob este aspecto, existe a 
necessidade da superioridade genética do doador de sêmen 
em questão para que tenhamos progresso genético, fato 
mais ágil e comprovado quando se tem doadores provados. 
Os aspectos sanitários devem estar focados nas doenças 
sexualmente transmissíveis e que interferem na produtividade 
do rebanho e/ou nas zoonoses, já que o sêmen pode ser veículo 
de disseminação de doença. Já o aspecto reprodutivo envolve 
eficiência e controle de qualidade nos processos de coleta e 
industrialização do sêmen por parte das Centrais e continua 
sob responsabilidade do inseminador, cujos procedimentos 
envolvem (a) armazenamento das doses e manejo de botijão e 
(b) manipulação do sêmen no ato inseminatório, procedimentos 
estes que vamos descrever a seguir.

Recomendações importantes de armazenamento e 
manipulação de sêmen congelado:

•	 Botijões de nitrogênio – manter nível mínimo de 
nitrogênio de 18 cm.

•	 Manipular as canecas com 7-10 cm abaixo da boca dos 
botijões

•	 Manipular as palhetas com pinças - preferencialmente 
de 25 cm - e nunca com a mão. 

•	 A bucha da palheta deve estar sempre voltada para 
baixo quando colocada nas raques.

•	 O período de armazenamento é indeterminado se 
mantidas as condições mínimas exigidas.

Recomendações importantes para descongelação do sêmen:

•	 Descongelar as palhetas de sêmen em água, em 
recipiente onde a palheta possa mergulhada na vertical 
e com volume de água suficiente para cobri-la.

•	 A bucha da palheta deve estar sempre voltada para 
baixo quando for descongelar a palheta em água.

•	  No momento da IA, descongelar as palhetas em água 
aquecida a 35ºC por 20 segundos em caso de palheta 
fina.

Marcelo Roncoletta
Sócio-diretor da Top in Life
marcelo.roncoletta@topinlife.com.br



•	 Sempre manusear a palheta com pinça e protegendo-a 
da luz

•	 Secar a palheta com papel toalha antes de cortar a 
extremidade.

•	 Utilizar termômetro aferido para controlar a 
temperatura da água

•	 Ao manusear o aplicador de sêmen, cuidado com a 
temperatura do mesmo, pois, em locais frios, é comum 
que o aplicador fique gelado. Neste caso, o aplicador 
deve ser friccionado com papel por alguns segundos, 
até amorná-lo.

   

Manuseio do Botijão de Sêmen

•	 Botijões de Nitrogênio 
- manter nível mínimo 
de nitrogênio de 18 
cm

•	 Manipular as canecas 
com 7 - 10 cm abaixo 
da boca dos botijões

•	 Manipular as palhetas 
com pinça e nunca 
com a mão

•	 A bucha da palheta 
deve sempre estar 
para baixo quando 
colocada nas raques.

O período de 
armazenamento 
é indeterminado, 

se mantidas 
as condições 

mínimas 
exigidas.

Novembro de 2010 | Top in Life News | 6






