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Artigo: A cabra canadense é melhor do que a nossa?
Marcelo
Roncoletta

Em setembro de 2011, a equipe
técnica da Top in Life teve o prazer
de visitar a região de Ontário, a mais
populosa das dez províncias do Canadá,
com cerca de um terço da população
do país e onde estão situadas a maior
cidade (Toronto) e a capital (Ottawa)
canadenses.
Graças à sua economia diversificada,
população em gradual crescimento
e mão de obra qualificada, Ontário
é a província mais rica e próspera
da América do Norte, se destacando
principalmente pelas indústrias
automobilísticas (uma das mais fortes de
todo o continente americano), químicas
e alimentícias, além de apresentar um
desempenho expressivo em outros
setores importantes da economia, como
o turismo e a prestação de serviços
financeiros e imobiliários.
O Produto Interno Bruto (PIB)
canadense ultrapassa a marca de US$
555 bilhões, sendo que 39% desse
total provêm de Ontário. Localizada
estrategicamente no coração da
América do Norte, tem um clima

moderado, com as quatro estações do
ano bem definidas. Devido às condições
favoráveis, possui o terceiro maior
aglomerado de produção alimentícia
dessa região do continente, um dos
mais diversificados e competitivos do
mundo.
Atualmente, Ontário possui cerca
de 67 mil fazendas, que ocupam
aproximadamente 5% do território.
A agricultura e a pecuária empregam
cerca de 140 mil pessoas e respondem
por 1% do PIB da província. A
diminuição do número de fazendas
nas últimas décadas fez com que o
tamanho médio das propriedades rurais
de Ontário crescesse. Cerca de 200 delas
criam caprinos de corte e leite. Visitamos
12, sendo uma de caprinos de corte e as
demais produtoras de leite.
A cadeia produtiva de caprinos de
corte ainda é bastante recente, sendo
estruturada basicamente com a raça
Boer – animais importados da Austrália
e África do Sul, assim como ocorre no
Brasil. É um mercado em ascensão, que
remunera os criadores com um valor
entre 4 e 5 dólares canadenses por quilo
da carcaça, que é bem aceito pelos
criadores. Em geral, vivem a mesma
situação do Brasil: a demanda existe,
porém não há produtos suficientes para
atender ao mercado consumidor.
Já a cadeia produtiva do leite é bem
mais estruturada do que a brasileira.
Atualmente, existem cerca de 200
propriedades produtoras de leite de

cabra, trabalhando com genética das
raças Alpina, Saanen, Toggemburg,
Anglo Nubiana e La Mancha.
As fazendas são, em geral, de porte
médio (com até 300 animais), e diferem
da nossa realidade nos quesitos mão
de obra empregada, escrituração
zootécnica, manejo nutricional, controle
sanitário, racionalização da produção e
melhoramento genético. Em resumo:
- Mão de obra: praticamente não
há funcionários terceirizados nas
propriedades. A mão de obra utilizada é
familiar. Isso é possível pelas instalações
funcionais, com equipamentos que
agilizam os processos de alimentação –
como minivagões forrageiros para trato
em dieta total, ordenhadeira mecânica,
sala de leite, homogeneizadores e
resfriadores em todas as propriedades
(independentemente do tamanho da
produção), entre outros. A prática de
manejo é a do confinamento de todos
os animais, em função das condições
climáticas.
- Escrituração zootécnica: todos
os criadores recebem os visitantes
com uma prancheta na mão. Nela,
constam os dados de Controle Leiteiro,
considerando peso, porcentagens
de proteína e de gordura, número de
células somáticas e dias de lactação,
entre outros dados reprodutivos,
utilizados inclusive para auxiliar no
acasalamento.
- Manejo nutricional: assim como na
lida diária com os animais, a produção
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de alimentos é responsabilidade
do proprietário e de seus familiares.
As terras são muito bem utilizadas
e aproveitadas, principalmente por
respeitar a natureza e atravessar, muitas
vezes, períodos superiores a seis meses
com a presença de neve. Geralmente, as
propriedades utilizam silagem de milho,
feno e concentrados.
- Controle sanitário: o próprio país
já é livre de diversas doenças que o
Brasil ainda enfrenta, como brucelose,
tuberculose, entre outras. Mas, existem
doenças que preocupam os canadenses
e são comuns nos rebanhos brasileiros,
como linfadenite, CAE, entre outras. O
grande diferencial é o controle sanitário
aplicado nos rebanhos, envolvendo
controle de visitação, uso de propés,
uso de quarentenário e isolamento,
práticas que auxiliam no controle da
disseminação de doenças e que ainda
são muito pouco utilizados pelos
criadores brasileiros.
- Racionalização da produção:
não há verticalização da produção,
pois 100% dos criadores se dedicam
às cabras, com preocupações que se
restringem à produção de alimentos
para nutrição dos animais, ao manejo
diário e à ordenha. No entanto, isso não
significa que o mesmo não tenha outras
atividades, mas estas são relacionadas
ao agronegócio, como avicultura,
suinocultura ou bovinocultura. Sua
responsabilidade termina com a entrega
do leite resfriado, recolhido no seu
tanque de resfriamento.
O produtor de cabritos de corte tem
como produto final a entrega do cabrito
pronto ao abate. Toda a produção de
leite é destinada a players de mercado
que processam o leite in natura,
visando a produção de leite em pó,
iogurtes, sorvetes e, principalmente,
queijos – cerca de 90% é destinada a
este fim. A remuneração do litro de
leite é de 1,09 dólares canadenses,
valor bem aceito pelos produtores,
que estão cientes da necessidade de se
trabalhar com a redução e o controle do
custo de produção, a fim de manter a
atividade atrativa e, ao mesmo tempo,
lucrativa. As instalações utilizadas são
bem simples, mas sempre funcionais,
independentemente do tamanho e/ou
da posse do proprietário.
- Melhoramento genético: os

produtores canadenses se utilizam de
informações de pedigree e controle
leiteiro para direcionamento de
acasalamentos. Atualmente, buscam
a genética de alguns países da Europa
para abertura de linhagens. Para tal,
trabalham com genética francesa e
holandesa, principalmente. O controle
leiteiro é uma regra, sendo levado a
sério por todos, considerando não
somente o volume de produção de
leite, mas também as porcentagens de
proteína e gordura, além da contagem
de células somáticas. Todos são itens
que medem a qualidade do leite.
Talvez, esses diferenciais façam com
que um rebanho de aproximadamente
180 mil cabeças (no Brasil, são 14
milhões de caprinos) exporte genética
para todo o mundo. Entretanto, não
foram todos os criadores que encheram
nossos olhos em relação ao padrão
genético e racial nos rebanhos visitados.
Destacamos os seguintes:
- Weaver Farm com Alpinas: além de
um padrão racial impressionante, tem
um rebanho com média de produção
de 1.200 kg de leite na lactação, além de
animais de destaque como a Weaver’s
Lávenir Gift (vide foto), com produção
de 1.480 kg em 332 dias de lactação,
tendo 3,2% de gordura e 3% de
proteína.
- Capra-Ville Farms: criador de
Saanen, de alto padrão racial, possui
uma média de produção do rebanho de
1.350 kg de leite na lactação de 305 dias
(4,5 kg por dia). Atualmente, utilizam o
melhoramento genético para obter mais
qualidade no leite. Tem um rebanho
que chama a atenção pela qualidade de
úbere e porte dos animais, priorizando
cabras de grande porte que possam
sustentar úberes necessários para
manter a média do rebanho (vide foto).
- Van Camp Farms: criador holandês
de Saanen em terras canadenses. O
rebanho impressiona pelo padrão
racial e qualidade de úberes (não se
vê uma cabra de úbere débil). Tem um
rebanho já de porte mediano, mas com
um padrão racial digno de nota. Possui
média de produção do rebanho de
1.290kg na lactação de 305 dias (vide
foto).
- Grasshill Farm Ltd.: trata-se de
um excepcional banco genético da
raça, com uma média de produção de

impressionantes 1.980kg em 305 dias de
lactação (6,49 kg de leite por dia). Reúne
vários animais de destaque, sendo o
mais interessante o fato de ser a única
propriedade que trabalha com o sistema
semi-intensivo de produção. Segundo os
criadores, “o caminhar em piquetes de
boa pastagem é fator importantíssimo
para o bem-estar animal, o que reflete
na produção de nossas cabras”.
Nesse rebanho, é comum
encontrarmos matrizes com produção
superior a 2.500 kg na lactação. O
destaque atual é Grasshill Shamrock’s
Lady (vide foto), com nada menos que
3.450kg de leite na lactação de 305 dias
(média diária de 11,3 kg), um destaque
mundial em volume de produção. Mas,
vale ressaltar que o leite mantém 3,7%
de gordura e 3,2% de proteína, com
ótima fertilidade. No rebanho, ainda
se nota uma uniformidade de estatura,
com animais de grande porte em
arquitetura de úbere e beleza racial.
Sabemos que, no Brasil, existem
muitas cabras com produção de leite,
se não superior, na mesma média de
produção das cabras canadenses.
Porém, aqui não conhecemos a
qualidade do leite produzido por elas
(porcentagens de gordura e proteína).
O número de criadores brasileiros que
participam do controle leiteiro ainda
é pequeno, mas já percebemos que o
processo tem feito diferença. Sem um
controle zootécnico, não há dados para
o direcionamento de acasalamentos e,
consequentemente, não há progresso e/
ou melhoramento genético. Estaremos
fadados a sermos eternos importadores
de genética?
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Orfeu e Elegante dão show em Resende (RJ)

A progênie de dois dos líderes da
bateria de reprodutores da Top in Life,
Orfeu da Granja União e Elegante da
Mantiqueira, obteve destaque durante
a Exposição Nacional de Caprinos
das Raças Leiteiras, promovida de
15 a 20 de novembro no Parque de
Exposições “Francisco Fortes Filho”,
em Resende (RJ), pela Associação dos
Caprinocultores do Estado do Rio de
Janeiro (Riocapri).
Corredeira Capril São Paulo, filha
de Orfeu, foi Grande Campeã da
raça e Reservada Suprema Campeã
entre todas as raças. Já Gravata da
Capriluz, outra linda filha de Orfeu da

Granja União, foi a Campeã da raça na
categoria Cabra Sênior. Cristália do
Capril Mantiqueira, filha de Elegante,
destaque da bateria Saanen, foi a
Grande Campeã do Torneio Leiteiro.
Orfeu é um dos expoentes da
raça Anglo Nubiano, principalmente
pela caracterização e força leiteira
que transmite a suas filhas, além
de seu custo-benefício. Entre as
características marcantes transmitidas
por sua genética, estão feminilidade,
profundidade e capacidade digestória,
arqueamento de garupa e aparelho
mamário. Conquistou os prêmios
de Reservado Grande Campeão em

É HORA DE RECEITA!

Carneiro Marroquino
Ingredientes:
» 1 kg de carne de carneiro cortada em
pedaços
» 3 colheres (sopa) de azeite
» 2 cebolas
» 4 tomates
» ½ maço de coentro
» 2 dentes de alho
» 2 talos de salsão
» 150 g de azeitonas pretas sem caroço
» 1 envelope de açafrão
» 1 colher de sobremesa de cominho
» 1 colher de sobremesa de curry
» Suco de 1 limão
» Pimenta-do-reino
» Sal

carneiro. Deixe corar, mexendo de
vez em quando com uma colher de
pau. Acrescente os tomates sem pele
e sem sementes, o coentro picado e o
alho cortado em fatias. Acrescente o
cominho e o curry. Mexa bem, tampe
e cozinhe em fogo brando durante 1
hora. Lave os talos de salsão. Corte-os
em pedaços e cozinhe-os em água e
sal durante 3 minutos. Quando a carne
estiver cozida, junte as azeitonas, o
aipo e o açafrão. Tampe a panela e
deixe cozinhar em fogo brando por
mais 30 minutos. Por último, regue
com o suco de limão, misture bem e
tire do fogo.

Modo de Preparo
Tempere a carne com sal e pimentado-reino a gosto e reserve. Leve ao
fogo a cebola picada com o azeite.
Deixe dourar levemente e junte o

Dica de Acompanhamento
Faça arroz branco como de costume
e, quando estiver quase pronto,
acrescente passas e amêndoas em
lascas.

Resende (2005) e Grande Campeão em
Jacareí (2003).
Elegante é destaque da bateria da
raça Saanen pela caracterização e força
leiteira que transmite a suas filhas,
transmitindo feminilidade, porte e
pernas, além de expressivo volume de
produção. Cristália, sua filha, é também
recordista nacional na categoria
Novilha 2 Dentes, com 9,179kg/dia,
e, neste ano, sagrou-se Campeão no
Torneio Leiteiro da Exposição Nacional
de Resende.
O evento, considerado um
dos mais importantes do setor,
reuniu aproximadamente mil
participantes. Diversos criadores
levaram representantes de raças
da caprinocultura leiteira nacional
(Saanen, Alpina, Toggemburg e Anglo
Nubiano), que desfilaram em pista
e participaram do torneio leiteiro,
demonstrando seus potenciais e
principais características.
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Rancho Colinas Tupy apresenta resultados na
raça Santa Inês

O Rancho Colinas Tupy,
localizado em Piracicaba (SP), uma
das propriedades que utiliza as
práticas previstas no Programa de
Melhoramento Genético da Raça Santa
Inês (PMGSI), da ASCCO/USP, que
mantém uma parceria com a Top in
Life, apresentou os resultados obtidos
com 13 matrizes que passaram por IA
em 24 de junho de 2011 com sêmen
dos reprodutores S.A. Fama Fênix 1011
e Joatama 81 Brasileiro.
Apenas 36 dias depois, em 30
de julho, foram obtidos excelentes

resultados logo no diagnóstico
das prenhezes. Das 13 matrizes
selecionadas, sete foram inseminadas
com sêmen de Fênix e as demais com
material genético de Brasileiro.
Os resultados das parições, que
aconteceram entre os dias 20 e 24 de
novembro, foram os seguintes: três
das seis matrizes inseminadas com o
sêmen de Brasileiro tiveram a prenhez
confirmada, o que se configurou em
um índice positivo de 50%.
Em relação às parições, foram
obtidos quatro produtos. Com relação
às demais, fertilizadas com o material
genético de Fênix, seis das sete
matrizes tiveram a prenhez confirmada,
um expressivo índice de 85,7% de
sucesso, desempenho que foi superado
pela produção das matrizes, pois cinco
delas tiveram partos duplos e uma teve
parto triplo, com um saldo final de 12
produtos.
O Rancho Colinas Tupy acompanhará
o desenvolvimento dos 16 produtos
junto ao PMGSI, como forma de
completar as etapas previstas no
programa.
Fênix, propriedade de Álvaro Borba,

é filho de Encanto, que vai à Camará e
na linhagem baixa traz o sangue S.A. e
F.C.V. Transmite aos seus descendentes
uma excepcional conformação
corpórea, com evidente musculatura
de posterior, aliadas a uma perfeita
caracterização racial.
Brasileiro, de Alarico Ribeiro
Gonçalvez Sobrinho, foi Grande
Campeão Imperatriz (2007) e Campeão
Carneiro Sênior Expoberro – PI (2006)
e Castanhal (2007). Chegou a obter o
recorde nacional de peso, com 170 kg,
sendo um animal de estrutura, peso
e caracterização fenomenais, aliando
tamanho, peso, robustez, ossatura,
cobertura muscular e tipo.

EVENTOS

Filhos de Sogazo se destacaram na Expointer 2011
Durante a 34ª edição da Expointer, promovida de 27 de agosto a 04 de setembro no Parque
Assis Brasil, em Esteio (RS), três filhos do reprodutor Sogazo do Mangueirão, integrante
da bateria de Boer da Top in Life, foram contemplados em pista com o prêmio máximo
em três categorias: Lacombe da Coxilha sagrou-se Campeã Cabra Jovem, Essência da
Coxilha foi Reservada Campeã Cabra Jovem e o cabrito Shogum da Coxilha foi agraciado
como campeão de sua categoria aos 6 meses. Com os resultados, a tradição de Sogazo,
um reprodutor renomado nas terras gaúchas, foi mantida. Sendo um animal de extrema
beleza racial, ótima ossatura, profundidade e musculosidade, mantendo uma harmonia
perfeita, transmite força, ossatura, aprumos e musculosidade em padrão racial imponente.
Provadíssimo em pistas e na sua progênie, foi Grande Campeão e Campeão Progênie de Pai
na Expointer 2010, com o conjunto de filhos Cabulosa, Tempestade, Colosso e Pacato da
Coxilha. Além disso, também na Expointer 2010, sua filha Cabulosa da Coxilha foi Campeã
Cabra Jovem e seu filho Pacato da Coxilha foi o Reservado Campeão Cabrito.
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Curso de
Inseminação
Artificial em
Ovinos e
Caprinos será
realizado em
Lages (SC)
A Top in Life promoverá o Curso
de Inseminação Artificial em Ovinos
e Caprinos (Técnica Transcervical),
com apoio da CRV Lagoa e da Intervet
Schering-Plough Animal Health, de
23 a 25 de janeiro, no Sindicato Rural
de Lages (SC). As inscrições já estão
abertas.
A programação é composta pelos
seguintes itens: no primeiro dia, das
9h30 às 11h30, serão abordados temas
como anatomia e fisiologia do genital
feminino; manejo reprodutivo e suas
opções; e protocolos de sincronização
de cio. Das 13h30 às 18h, os assuntos
serão sêmen; técnicas e resultados
de IA; seleção de reprodutores; e
programas de avaliação genética em
ovinos.
No segundo dia, das 8h30 às
17h30, serão abordados temas como
manipulação de sêmen congelado;
demonstração prática da técnica da
IA transcervical, além de treinamento
prático de sincronização de cio e de
IA transcervical. No terceiro e último
dia, também das 8h30 às 17h30, será
realizado um treinamento prático de
inseminação artificial transcervical e
uma avaliação dos participantes e do
curso.
Informações sobre inscrições e
detalhes do curso podem ser obtidas
pelos fones (48) 9124-3489, (48) 99730739 e (49) 9914-0901, ou pelos e-mails
agroandres@hotmail.com e cintia.
kleis@hotmail.com.

