
PUBLICAÇÃO DA TOP IN LIFE BIOTECNOLOGIA & GENÉTICA ANIMAL
ANO 2 | NÚMERO 9 | SETEMBRO DE 2011

Excelentes resultados da bateria na
3ª Expo Nacional da Raça Saanen

Foi realizada entre 26 e 30 de abril, no 
Parque de Exposições de Leopoldina 
(MG), a maior exposição da cabra 
leiteira do Brasil. A Top in Life, central 
de biotecnologia e reprodução animal, 
localizada em Jaboticabal (SP), apoiou 
e teve grandes resultados na 3ª Expo 
Nacional de Caprinos da Raça Saanen.

De acordo com Marcelo Roncoletta, 
sócio-diretor da Top in Life, a 
exposição foi um exemplo da 
qualidade da genética da raça Saanen 
que o Brasil possui. “Não deixa a 
desejar nada se compararmos a outros 
países. Foi um show de qualidade. 
Parabéns a todos os criadores, em 
especial ao Capril São Paulo, de 
Vicente Antonio Ribeiro, proprietário 
da Grande Campeã, da Reservada 
Grande Campeã e do Reservado 
Grande Campeão do evento, 
respectivamente Guarapiranga do 
São Paulo, Itariri do São Paulo e Barra 
do Turvo do São Paulo, além do Capril 
SHS, de Paulo Shalders, pela conquista 
do Grande Campeonato com Colorado 
Sanri”, afirma.

Os parceiros da Top in Life também 
se destacaram nas pistas, como 
Pedro Paulo Vasconcelos Leite, da 
Caprivama, e Marcelo e Fernando 
Pioli, do Capril Por do Sol, que 
conquistaram, respectivamente, 
os prêmios de segundo e terceiro 
Melhor Criador. “Ficamos honrados 
em trabalhar com esses parceiros e 
os parabenizamos pela qualidade 
genética apresentada”, completa 
Roncoletta. Da bateria Top in Life/
CRV Lagoa, destaque para: Shilena 
do Capril Por do Sol, filha de Markus, 
foi Campeã Cabrita (6-9 meses); 
Priscila da Caprivama, filha de Russo, 
foi Campeã Cabra Jovem e Campeã 
Melhor Úbere Jovem; Favarina da 
Caprivama, também filha de Russo, 
foi Reservada Campeã Cabra Jovem; 
Collaro Neto TE de Poços de Caldas foi 
Campeão Bode Jovem (24-30 meses); 
Kuwait da Caprivama foi Campeão 
Bode Sênior (48-60 meses) e José 
de Poços de Caldas teve 50% de sua 
posse comercializada no Shopping 
Saanen por R$ 20 mil, recorde nacional 
de preço na raça.

Em destaque: 
Dengoso
Um dos destaques da bateria de 
Saanen da Top in Life / CRV Lagoa 
é Dengoso de Poços de Caldas. O 
reprodutor é neto de Spinning Well 
Nathan, o principal raçador Saanen 
da região de Teresópolis (RJ).

Seu pai, AF Vitória Átomo, tem 
mais de 30 filhas com produção 
comprovada entre 7 e 9,7 kg de 
leite diários, destaque do Capril 
Rancho das Cabras. Sua mãe, 
Bósnia, em sua 1ª cria, conquistou o 
3º prêmio na Nacional de Caprinos 
com 6,9 kg/dia.

É mãe também de Helinha de 
Poços de Caldas, recordista 
nacional cabrita (1ª cria), em 
torneios leiteiros oficiais, com 
produção diária de 8,7 kg de leite 
na Feileite 2007, em São Paulo (SP).

“Destacamos em Dengoso o 
pedigree, força leiteira e padrão 
racial. É destaque também para 
suas filhas, em 1ª cria, que têm 
produção de 4,5 kg por dia, com 
média em 120 dias de lactação”, 
afirma Marcelo Roncoletta, sócio-
diretor da Top in Life.
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EVENTOS

1º Dia de Campo da Fazenda Mulungu
A Fazenda Mulungu, situada no 
município de Serra Branca (PB), 
promoveu o seu 1º Dia de Campo 
em parceria com a Top in Life, 
Zoogenética, CRV Lagoa e Intervet. 
O evento contou com palestras e 
demonstrações práticas aos mais de 
130 participantes vindos de diversas 
cidades da região.

Durante o dia de campo, Marcelo 
Roncoletta, diretor técnico da Top in 
Life, detalhou o custo de produção 
de cordeiros nascidos oriundos de 
inseminação artificial em comparação 
aos que são nascidos por monta 
natural, em sistema de produção de 
carne ovina. Já o gerente técnico da 
Fazenda Mulungu, o zootecnista José 
Eduardo Bezerra Cavalcanti, abordou a 
implantação da Inseminação Artificial 
por Tempo Fixo (IATF) em rebanhos de 
ovinos de corte.

Foram demonstradas aos 
participantes as progênies de IATF 
nascidas nas últimas estações de 
monta, em comparação à progênie 
oriunda de carneiros de repasse. A 
Fazenda Mulungu tem investido em 
cruzamento do seu rebanho base 
com sêmen das raças Dorper e White 
Dorper, além de manter uma parcela 
do rebanho inseminada com sêmen 

de reprodutores da raça Santa Inês, 
utilizando para essa categoria sêmen 
de doadores provados para habilidade 
materna.

A equipe de inseminadores 
do programa IATF Express, da 
Zoogenética, demonstrou o 
procedimento de inseminação em 
ovelhas de corte. Em parceria com a 
Fazenda Mulungu, a equipe obteve 
resultados de 60 a 63% nas últimas 
estações de monta, utilizando 
sêmen congelado e protocolos 
de sincronização de cio. Após as 
atividades, foi realizada uma agradável 

confraternização.

Segundo Taney, 
proprietário da 
Fazenda Mulungu, 
“o mais importante 
foi demonstrar 
a viabilidade 
de um trabalho 
com genética 
no ecossistema 
da caatinga, 
despertando a 
vocação natural 
da região para a 
criação de caprinos 
e ovinos por meio 

de um processo que contempla 
tecnologia, respeito ao meio ambiente 
e viabilidade econômica”.

José Eduardo, da Zoogenética, 
acredita que “o grande 
comparecimento de produtores de 
todos os elos da cadeia produtiva ao 
Dia de Campo, desde selecionadores 
renomados a integrantes de 
associações de pequenos pecuaristas, 
demonstra que o uso da inseminação 
artificial em escala é fundamental para 
ligar a ponta da pirâmide da cadeia a 
sua base comercial, democratizando 
o melhoramento genético e 
potencializando a produtividade do 
rebanho nacional”.
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REPRODUTORES

Novidades na bateria: Udorico e King Size
Conheça duas novidades na bateria da 
Top in Life: Udorico (Anglo Nubiano) e 
King Size (Poll Dorset):

UDORICO TE DO PARAGUASSU

Udorico TE do 
Paraguassu é 
um animal que 
reúne tudo 
que se procura 
em um grande 
reprodutor. Ele 
tem excelente 
caracterizacao 

fenotípica, uma genética impecável e 
uma progênie que vem dando o que 
falar.

Ele é muito harmônico, com uma 
capacidade digestiva excepcional, 
aprumos, linha de dorso e garupas 
perfeitas, uma dianteira muito forte 
e uma bela cabeça. Por conta da sua 

grande caracterização, esse animal 
foi imbatível nas pistas, onde passou 
sagrando-se Grande Campeão por 10 
vezes.

Udorico foi o reprodutor que mais teve 
filhos premiados na Nacional 2010, 
nada menos que 17 filhos, além de 
ficar em 3º lugar Progênie de Pai com 
o conjunto do Capril Paraguassu e 5º 
lugar Progênie de Pai com o Conjunto 
do Capril Rancho do Sol.

Udorico é o Líder do Ranking Baiano de 
Progênie 2008 e do Ranking Progênie 
das três mais importantes Exposições 
da Bahia - 2010.

Na Feinco 2011, destacou-se como 
Grande Campeão Progênie de Pai.

PANDA 08-1337 “KING SIZE”

King Size é animal de ótima 

caracterização 
racial, 
impressionante 
comprimento 
de carcaça 
e ótima 
profundidade. 
Foi Reservado 
Grande 
Campeão Expointer 2010, a principal 
mostra da raça no Brasil.

É filho do reprodutor Tattykel 454-
04, animal importado da Austrália, 
em linha baixa (materna), sangue de 
linhagens americanas e neozelandesas, 
agregando o que se tem de melhor nas 
linhagens da raça.

King Size é pai do Campeão Borrego - 
King Size 20 - e Campeã Borrega - King 
Sise 14 - na Feinco 2011, provando sua 
transmissibilidade de qualidades à sua 
progênie.

É HORA DE RECEITA!

Tartar de Cordeiro

Ingredientes:

» 500g de carne de cordeiro cortada à 
mão
» Cebola picada
» Alho poró
» Hortelã
» Sal
» ½ Limão siciliano espremido

» 1 gema de ovo
» 1 cc de conhaque

Modo de Preparo:

Picar bem a carne com a faca.

Misturar os temperos, a gema de ovo 
e o conhaque, sempre misturando 

bem os ingredientes. Colocar a mistura 
em uma forma e gelar por 60 minutos 
antes de servir.

Retirar da forma e decorar a 
gosto. Folhas e pães são bons 
acompanhamentos.

Chef Alfredo Galhões
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ARTIGO TÉCNICO

Mercado do leite de cabra - opinião do criador

É fato que o leite de cabra é um 
produto classificado como nobre. Mais 
pela fama de seus derivados do que 
pelo leite em si. Também é fato que o 
leite de cabra ainda parece ser visto 
com certo desdém por grande parte 
da população. As razões para isso 
podem ser culturais. Pode ser apenas 
falta de informação e conhecimento 
sobre o produto. A análise destes 
questionamentos deve ser feita com 
o propósito de dar uma identidade ao 
produto, torná-lo conhecido através da 
transmissão da mensagem correta para 
o potencial consumidor.

Confesso que, quando fui convidado 
a escrever sobre o tema, fiquei 
preocupado. É complicado expor e 
discutir nossos pontos fracos como 
produtores, mas é necessário. Admitir 
as falhas e identificá-las deve ser o 
primeiro passo para buscar as soluções.

Podemos encontrar em diversos 
artigos que trazem o tema do mercado 
do leite de cabra a afirmação de que 
a caprinocultura é uma atividade que 
apresenta bons resultados no curto 
prazo, sendo que, em apenas um 
ano e usando alguns animais, o novo 
criador poderá comercializar leite e até 
mesmo iniciar uma pequena produção 
artesanal de queijos. Aqui precisamos 
entrar no assunto da verticalização, 
ou seja, produzir e comercializar 
o leite com marca própria. Todos 
sabemos que há uma falta de opção 
para comercializar o leite in natura, o 
que leva a maioria dos produtores a 
industrializar o leite na propriedade. 
Esta etapa do negócio consiste em 
outra atividade e deve ser encarada 
como tal.

Muitas vezes, ouvimos as expressões 
“dentro da porteira” e “fora da porteira” 
para expressar, respectivamente, 
a parte da cadeia onde o produtor 
pode controlar melhor as variáveis 
(produção) e, na outra, onde fica 
sujeito a outros fatores que fogem 
ao seu controle. Quando o produtor 
começa a atuar porteira afora, deixa 
de estar especializado e focado na 
produção para se tornar “multitarefa”.

Marketing, vendas e logística 
certamente não são campos de 
atividade que se exercitam na 
produção rural. Muitos conseguem 
dominar os dois mundos com maestria 
e obtêm sucesso na atividade, mas 
outros acabam desistindo da produção 
por não conseguir inserir o produto 
no mercado. De qualquer forma, seja 
na produção ou na comercialização 
do leite, é necessário adotar 
procedimentos e práticas empresariais 
na condução do empreendimento, 
pois, se você não está na atividade para 
obter retorno econômico, boa sorte 
com seu hobby!

Dessa forma, quais são os problemas 
que nós, criadores, devemos trabalhar 
para solucionar? Antes de mais nada, 
precisamos eliminar o preconceito 
da população sobre o leite de cabra. 
Parece incrível que, nos dias de hoje, 
na era da informação disponível 
gratuitamente a um clique, o leite de 
cabra ainda seja visto como “remédio” 
e indicado apenas para pessoas com 
algum tipo de convalescência.

Outro ponto chave para o sucesso e 
o crescimento da atividade é a união 
da classe. E esse é com certeza um 
ponto polêmico. Na minha experiência 
lidando com produtores rurais há 
mais de uma década, sei o quanto é 
difícil organizar (e fazer funcionar) 
associações, cooperativas e, às 
vezes, até mesmo um leilão. Apesar 
dessa dificuldade, existem diversas 
associações com casos de sucesso 
pelo país, em que os produtores estão 

realmente comprometidos com o 
objetivo comum. Por isso, acredito que 
devemos participar das associações 
e, através delas, promover o produto, 
educar a população a respeito das 
propriedades do leite de cabra, 
negociar com governos municipais a 
introdução deste leite na alimentação 
escolar, entre outras ações.

Se você não faz parte de nenhuma 
associação, seja de criadores, estadual, 
ou mesmo uma cooperativa, pense 
em se unir a outros que têm objetivos 
semelhantes aos seus. Se você já faz 
parte, avalie sua participação como 
associado. No meu caso, acredito estar 
em débito com a associação da qual 
faço parte. Deveria aumentar minha 
participação. Mea culpa.

Lembrando que a participação do 
associado é essencial para discutir, 
dar sugestões e agir de verdade. 
Acomodar-se e apenas esperar por 
soluções, cobrando dos dirigentes, 
realmente não traz benefícios a 
ninguém.

Voltando ao tema da conversa, neste 
último ano tenho observado um 
aumento considerável na procura 
pelo leite de cabra. Tenho recebido 
diversas solicitações de supermercados 
de todas as regiões do estado de SP e 
até de outros estados, além de novos 
clientes sendo atendidos todos os 
meses.

Já existe a demanda pelo produto. E, 
com certeza, podemos afirmar que ela 
está crescendo. Precisamos firmar o 
pé neste mercado e expandir nossos 
limites.

O produto fala por si em termos de 
qualidade, mas precisamos apresentá-
lo ao mercado da maneira que os 
consumidores desejam, criando neles 
o desejo e a necessidade de consumir 
nosso leite.

Bom trabalho a todos!

Thiago Biscegli
Zootecnista
Produtor do Leite de 
Cabra Meméia
Sítio Rekantinho
Ibiúna/SP


