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Não deixe de ler a
Palavra do Presidente desta edição.
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Veja o artigo sobre o
peso do caprino
Saanen ao nascer, no
Rio Grande do Sul.
Página 02
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Aprecie a Receita de
Cabrito assado na
brasa, enviada por
um associado.
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Caprisul prestigia caprinocultores e
funcionários

E

m mais uma edição da
Expointer, que aconteceu de
27 de agosto a 04 de setembro deste ano, a Caprisul teve a oportunidade
de
prestigiar
os
caprinocultores que participaram da
feira e os que foram premiados nas
categorias em que concorreram. Os
funcionários que prestam serviço
para a Associação também foram

contemplados com uma placa de reconhecimento pelo trabalho executado ao longo do ano.
Na foto acima está registrado o
momento em que todos tinham recebido o seu troféu, no último dia da feira.
Na contracapa estão divulgados
todos os campeões da Expointer
2005. Confira!

ANUNCIE VOCÊ
TAMBÉM
Anuncie no informativo que é feito para
você e ajude o jornal da
sua associação ficar
cada vez mais interessante. Uma Associação é feita de participação e o seu jornal também. Anuncie!

Leia a Dica ao produtor desta edição, que
continua falando de
Formação de Pastagem.
Página 03
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Confira os principais
eventos da caprinocultura dos meses
de outubro e novembro.
Página 03
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Não perca a lista
dos premiados oficiais da Expointer
2005 e o depoimento de dois criadores,
que conquistaram
prêmios na feira.
Página 04
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Rumo à 2006...
Prezados Associados,

P

assamos por mais uma
Expointer. E neste ano tivemos muitas provações e conseguimos passar por elas. Não sei
dizer se bem ou mal. A única coisa que sei é que as experiências servem para que aprendamos, para que na próxima oportunidade possamos dar continuidade ao que deu certo e melhorar e aprimorar o que não deu
tão certo assim.
Sei que em alguns pontos
não fomos felizes nesta
Expointer 2005. Também não tivemos espaço necessário para
a quantidade de animal inscrito.
Nos prometeram um novo
galpão, que não saiu para este
ano. Como a caprinocultura
cresce a cada ano, tivemos uma
participação ainda maior dos criadores.
Com certeza, isto é muito positivo. Mas sem condições básicas, acontecem imprevistos e
problemas.
A única afirmativa que eu,
como presidente da Caprisul,
posso fazer é que a nossa Associação vai trabalhar desde já
para que em 2006 os problemas
sejam sanados e que possamos
desfrutar e realizar uma
Expointer não perfeita, porque
nada nesta vida consegue ser
100%, porém a melhor e mais
organizada que a nossa competência consiga fazer.
E aqui fica a esperança de um
presidente que luta, desde o primeiro mandato, para a construção do nosso galpão, que está
prometido para 2006 e que eu
farei tudo que estiver ao alcance da Caprisul para realizar este
que já virou um sonho de todos
os caprinocultores gaúchos.
Agradeço a todos a participação em mais esta feira.

Antônio Carlos da Costa
Presidente da Caprisul

Peso ao nascer de caprinos da
raça Saanen no Rio Grande do Sul*

A

caprinocultura, em nosso
Estado, é bastante antiga. Em
Porto Alegre, por exemplo, na
década de 40 existiam criações
voltadas à produção de subsistência,
sem intuito comercial. A organização
dos caprinocultores e das criações
comerciais de caprinos teve início nos
anos 70. Sendo que a Caprisul –
Associação dos Capri-nocultores do
Rio Grande do Sul foi fundada em 02
de agosto de 1980. Inicialmente, com
a caprinocultura voltada à produção
de leite, foram introduzidas as raças
Saanen, Alpina, Toggenburg e
Anglonubiana. Destas, a Saanen e a
Anglonubiana foram as raças que
sofreram maior pressão de seleção por
parte dos caprinocultores gaúchos e,
portanto, as que tornaram-se
numérica e produtivamente mais
representativas.
Com base nos dados das
Comunicações de Nascimento (CDN)
armazenadas junto ao arquivo
zootécnico da Caprisul, analisou-se o
peso ao nascer de 238 caprinos da
raça Saanen, nascidos na década de
90, provenientes de cinco capris no
Estado.
Verificou-se que os machos
(3,34±0,44) foram significativamente
mais pesados que as fêmeas
(3,10±0,49). Observou-se 49% de
partos simples, sendo que o número
de crias nascidas por parto influenciou
significativamente o peso ao nascer.
Nos partos simples, machos (3,72±0,3)
e fêmeas (3,16±0,5) apresentaram
peso ao nascer maior do que em
machos (3,27±0,43) e fêmeas
(2,96±0,42) em partos múltiplos.
O peso ao nascer pode ser
influenciado por fatores diretamente

relacionados ao animal (raça, idade,
sexo da cria e tamanho dos pais) e
por outros fatores (nutrição, sanidade
e número de cabritos por parto). Para
raças européias pode-se tomar como
referência que a cria deve nascer com
1
/15 do peso da mãe. Em geral, as
fêmeas da raça Saanen pesam de 50
a 80 kg. Nesta raça já foi anteriormente
verificado que o sexo da cria, o tipo de
parto (simples ou múltiplo) e a ordem
de parto influenciam o peso ao nascer.
O peso ao nascer é um dado de
interesse ao produtor, uma vez que
animais leves (<2kg) dificilmente
sobrevivem até o desmame. Por outro
lado, animais pesados (>5kg) podem
dificultar o parto necessitando
interferência humana, podendo levar
mãe e cria ao óbito.
O projeto de extensão desenvolvido pela nossa equipe tem como
objetivos disponibilizar aos caprinocultores orientação na produção,
melhoramento e sanidade animal. De
um modo geral, os dados zootécnicos
estão disponibilizados aos caprinocultores. Entretanto, a organização e
análise destes dados disponibilizados
a todos os caprinocultores do Estado
podem subsidiar ações que visem o
melhoramento do rebanho e, desta
forma, aumentar a produtividade dos
animais
e
proporcionar
a
sustentabilidade da produção.
* Texto escrito por: Paulo André
Santos Coelho de Souza1, Verônica Schmidt2
1
Graduando em Medicina
Veterinária, bolsista de extensão, UFRGS
2
Médica Veterinária,
Departamento de medicina Veterinária
Preventiva, UFRGS. Av. Bento Gonçalves,
9090. Porto Alegre/RS. Fone: (51) 3316
6123. E.mail: veronica.schmidt@ufrgs.br

EXPEDIENTE
Antônio Carlos da Costa (9629- 5957)
Presidente
Victor Beier (3342-3383)
Primeiro Vice-Presidente
Leandro Lopes Bauer
Segundo Vice-presidente
Antônio Carlos Ponciano
Primeiro Secretário
Luiz Carlos Heck
Segundo Secretário
Airton Forbrig
Primeiro Tesoureiro
Mário Germani
Segundo Tesoureiro

Marlise Germer
Superintendente do Serviço Genealógico
Jaqueline Alexius Vecchi
Diretora Técnica
Elisângela Lopes
Jornalista Responsável - MTB 9530
Tiragem/Periodicidade:
500 exemplares/Bimestral
Entre em contato com a CAPRISUL
Porto Alegre:
Av. Borges de Medeiros, 541-5° andar Segundas-feiras - Fones: (51) 3211-0820
E-mail: caprisul.rs@terra.com.br

Porto Alegre/RS - Outubro/ Novembro 2005 - Edição V - Ano II

Eventos
I Congresso Internacional de
Desenvolvimento Rural e Agroindústria
Familiar
Início: 08/11/2005
Término: 11/11/2005
Categoria: Agroindústria
Tipo: Congresso, Encontro
O evento contará com palestras, apresentação
de pôsteres, mostra de produtos agrícolas e
agroindustriais da região, show de música
missioneira entre outras atrações. Para
estudantes, estão sendo providenciadas
acomodações de baixo custo.
Local: UERGS/ SÃO LUIZ GONZAGA-RS
Endereço: Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul
Cidade: SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Telefone: (055) 3352-437
E-mail: congressodesenvolvimento@gmail.com
Site: http://69.10.149.242/congresso/index.htm

2º Simpósio sobre Enfermidades de
Caprinos e Ovinos
Início: 29/11/2005
Término: 30/11/2005
Categoria: Animais
Tipo: Simpósio
Serão abordadas as principais doenças
infecciosas de caprinos e ovinos além de oferecer
informações sobre o Programa Nacional de
Sanidade destas espécies.
Local: Instituto Biológico
Endereço: Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252
Bairro: Vila Mariana
Cidade: SÃO PAULO/SP
Telefone: (011) 5087-1773
E-mail: marisvc@biologico.sp.gov.br
Site: http://www.biologico.sp.gov.br

Classificados
CAPRICÓRNIO VENDE
Bode de 14 meses a R$ 2.000,00. Pai: Hilton
Favorus (sêmem da França), com Cabra
canadense (6,1 kg na Expointer 2002). Mãe:
Juracic do Capricórnio (Tri-campeã leiteira, com
mais de 7kg – 8,08kg em 2003).
Tratar: Francisco - 51-99833952.
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CaprInforma Receita
Cabrito assado na brasa*
Rendimento: 12 pessoas
Ingredientes:
1 cabrito com peso aproximado de 10kg. ( idade 4
meses)
sal grosso (uma colher de sopa por kg)
pimeita-do-reino
alecrim (um masso)
12 cravos da índia
1 garrafa de vinho branco seco, de boa qualidade
4 folhas de louro
2 cabeças de alho
Modo de Preparo:
Corte o cabrito em 6 partes ( duas paletas, dois
quartos, duas costelas).
Limpe bem o cabrito, tirando o excesso de
gordura, coloque o vinho massageando toda a
carne, esfregue sal misturado com a pimenta e
alho e acrescente o alecrim. Deixe marinar por 12
horas, virando-o de vez em quando.
Coloque alto para ir assando na churrasqueira
lentamente( mais ou menos 1h 40min, virando de
vez em quando. As costelas assam em torno de
1 hora.
Sirva com saladas variadas e vinho tinto, de
preferência Merlot.
*Fonte: Receita enviada pelo associado Airton Forbrig - Cabanha
São Francisco de Assis

Dicas ao produtor
Formação de Pastagem - Parte II*
Cuidados especiais no preparo do solo:
- as ações para o controle de erosões, com a
construção de terraços e curvas de nível, devem
ser executadas após o nivelamento do solo;
- o destorroamento excessivo, resultante de
número exagerado de gradagens, deve ser evitado
a todo custo;
- a calagem deve ser feita entre 60 e 90 dias antes
do plantio, para que o calcário tenha tempo de
reagir no solo;
- Observação: é muito importante esperar que o
material vegetal incorporado ao solo pela aração
apodreça antes do plantio; caso contrário, as
sementes morrerão por causa dos efeitos da
fermentação deste material.
* Fonte: Revista Agropecuária Tropical nº 118.
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Premiação Oficial da Expointer 2005*
Alpina Americana
Grande Campeão: Columinjuba
Box: 3878
Cabanha: Ps Mafrario
Criador: Jose Valdez de Abreu
Machado
Expositor: Ario Padilha
Cidade: São Sebastião do Cai (RS)
Grande Campeã: Valaisanne
Box: 3881
Cabanha: Ps Mafrario
Criador: Jose Valdez de Abreu
Machado
Expositor: Ario Padilha
Cidade: São Sebastião do Cai (RS)
Reservada: Columinjuba 02029
Box: 3880
Cabanha: Ps Mafrario
Criador e expositor: Ario Padilha
Cidade: São Sebastião do Cai (RS)

Costa
Cidade: Gravataí (RS)

Boer
Grande Campeão: Lr 110 dos Montes
Altos
Box: 3916
Cabanha: Montes Altos
Criador e expositor: Daniela Werle
Cidade: Santa Maria do Herval (RS)
Reservado: Lr 103, Montes Altos
Box: 3915
Cabanha: Monte Altos
Criador e expositor: Daniela Werle
Cidade: Santa Maria do Herval (RS)
Grande Campeã: Lara, Montes Altos
Box: 3977
Cabanha: Monte Altos
Criador e expositor: Daniela Werle
Cidade: Santa Maria do Herval (RS)

Anglonubiana

Angorá
Campeão: Sobrado Branco 006
Box: 3902
Cabanha: Sobrado Branco
Criador e expositor: Gilson Rudinei
Pires Moreira
Cidade: Canguçu (RS)
Campeã: Sobrado Branco 004
Box 3907
Cabanha: Sobrado Branco
Criador e expositor: Gilson Rudinei
Pires Moreira
Cidade: Canguçu (RS)
Reservada de Campeã: Kelly de
Hudson
Box: 3908
Cabanha: Hudson
Criador e expositor: Antonio Carlos da

Grande Campeão: Coevica Ryan da
Tupa
Box: 3886
Cabanha: Pirâmide
Criador Ruben Poerschke
Expositor: Victor Beier
Cidade: Mariana Pimentel (RS)
Reservado: Roberto Ps Mafrario
Box: 3882
Cabanha: Ps Mafrario
Cidade: São Sebastião do Cai (RS)
Grande Campeã: Zara Galahad Cielo
Box: 3894
Cabanha: PG
Criador: Marvi Industria de
Embalagens
Expositor: Paulo Garcia

Cidade: Viamão (RS)
Reservada: Bibiana da Mirim
Box: 3898
Cabanha: PS do Mafrario
Criador: Carlos Cruz Scheider
Expositor: Ario Noacir Padilha
Cidade: São Sebastião do Cai (RS)

Saanen
Grande Campeão: Ipiranga KGB
Box: 4019
Cabanha: Capricórnio
Criador e expositor: Francisco
Marques Bittencourt
Cidade: Glorinha (RS)
Reservado: Toronto do Herval
Box: 4021
Cabanha: PG
Criador: Daniel Silva
Expositor: Paulo Garcia
Cidade: Viamão (RS)
Grande Campeã: Girl Friend KG
Box: 4056
Cabanha: Capricórnio
Criador e expositor: Francisco
Marques Bittencourt
Cidade: Glorinha (RS)
Reservada: PG 04681
Box: 4027
Cabanha: PG
Criador e expositor: Paulo Garcia
Cidade: Viamão (RS)

Concurso leiteiro
A cabra Saanen Juracic do Capricórnio
foi tricampeã com 7140 g em um dia.
* Fonte: site da Cabanha CabraStop:
www.cabrastop.com.br

Depoimento Francisco Bitencourt - Cabanha Capricórnio
“Uma vitória por si só pode significar apenas ter chegado à frente de outros e nada mais. Porém
este tri-campeonato da cabra Juracic, alcançando neste ano a média de 7,14 kg, em sua quarta
lactação, vem premiar uma obstinação de 12 anos em obter uma genética Capricórnio capaz de
obter morfologia e produção. Não se pode negar que investimentos em genética foram feitos,
com importação do Canadá e de semem da França, mas admito que a paixão que temos pelos
animais nos faz transpor barreiras e a persistir. Falo em persistir, pois a estatística da
hereditariedade parece brincar com nossos sonhos e nem sempre as coisas acontecem como
poderíamos prever. Pais lindos podem gerar filhos feios que por sua vez podem gerar filhos lindos,
tais quais os avós. Foi assim que conseguimos gerar a Juracic e a Girl friend do Capricórnio, que
é três vezes campeã de pista na Expointer. Considero esta conquista à observação, à persistência,
ao carinho pelos animais e aos mestres jurados, dos quais nestes anos pude absorver suas
críticas podendo alavancar o nome da Capricórnio no cenário da caprinocultura Gaúcha. Mas,
tenho este banho de leite com a humildade de reconhecer que apenas conseguimos atingir uma
meta. A Cabanha Capricórnio espera que sua genética ajude e fortaleça a caprinocultura e
criadores na melhoria de seus rebanhos”.

Depoimento Paulo Verle - Cabanha Montes Altos
“Para a Montes Altos, a Expointer 2005 trouxe o reconhecimento dos grandes esforços e
investimentos em genética Boer de ponta em nível mundial que iniciamos em 2001. Além
da conquista dos 4 Grandes Campeonatos da raça, para nós foi muito importante a
performance dos cruzamentos das nossas linhagens boer africanas com as linhagens
boer européias. A conquista dos Prêmios Destaque Farsul - Banrisul e Destaque Correio
do Povo - Unibanco, demonstram a consistência do trabalho de toda a equipe que compõem
a Cabanha Montes Altos. Colocamos os animais resultantes deste trabalho à disposição
dos criadores que querem investir na raça com muita qualidade e performance dentro da
característica essencial do Boer, que é produzir carne a custos compatíveis”.

