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Caprisul marca presença na
Oktoberfest de Santa Cruz

Não deixe de ler a
Palavra da Diretoria
desta edição.

* ELISÂNGELA LOPES

A

presidente da
Caprisul, Vera
Ponciano, e a
Diretora Técnica, Verônica Schmidt, prestigiaram a Oktoberfest
de Santa Cruz. A viagem
aconteceu no dia 7 de
outubro passado. Na
feira tinha um pavilhão
de
exposição
de
animais, onde podia-se
conferir 74 caprinos,
puros e mestiços, das
raças Boer, Saanen,
Anglonubiana, Alpina
Americana e Savana.
Além de contar com a
comercialização de
derivados, como lingüiça e queijo, produzidos pelo Sítio Biguelini
(de Venâncio Aires).
Na oportunidade foi
realizada uma reunião
com o núcleo de criadores da região, tendo a
presença de 10 pessoas, entre sócios e
futuros sócios da
Caprisul. Essa discussão ficou focada na
cadeia produtiva do leite
e da carne. Existe uma
preocupação muito

Página 02
grande, por parte dos
criadores de Santa
Cruz, com a industrialização e comercialização da carne, leite e
derivados. Por isso, foi
solicitado que a Caprisul
interfira junto a Secretaria da Agricultura
Municipal e Estadual em
relação a este assunto.
Foi reivindicado, também, que exista uma
parceria para desenvolvimento de pesquisas
entre a Associação e
Universidades.
Os produtores presentes, não-sócios,
manifestaram grande
interesse em associarse à Caprisul. Porém, o
aumento de serviços
relativos a Afixos/
Sufixos, que passou de
R$ 100,00 para R$
350,00 e mais a elevação dos impressos,
fez com que houvesse
uma desmotivação e
adiamento da conquista
de novos sócios.
Quanto a isso, a
Diretoria da Caprisul já
está negociando com o

CAPRICÓRNIO VENDE
JURACIC E KAHDIJA

diretor financeiro da
ABCC, para que estes
valores sejam reduzidos
e para que a Associação
consiga angariar mais
associados.

Participe do
Cabrito Show
É um jantar que
acontecerá no dia 24
de Novembro, em
Sobradinho. O evento
é organizado pelo
Núcleo de Criadores
da região e pela
Prefeitura local. A
iniciativa de divulgar a
carne de caprino é
realizada uma vez por
ano e, segundo os
criadores, houve um
aumento significativo
do consumo de carne
de cabra desde então.
Os ingressos devem
ser comprados com
antecedência, pois o
número de participantes é limitado.
Maiores informações
com Ana Wachholz,
pelo fone: (51) 99616944.

EMBRIÕES

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conheça os vencedores da Expointer
2006, em Caprinos.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fique atento aos prêmios que a Cabanha
Cabrastop tem conquistado no Rio Grande do Sul.
Página 02
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Leia o artigo sobre o
leite de cabra, dos
dados coletados no
Concurso Leiteiro da
Expointer 2006.
Página 03
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Confira os prêmios
que a Cabanha Montes Altos conquistou
na Expomilk e a
Transferência de Embriões realizada pela
Cabanha Capricónio.
Página 04

SAANEN

–

CABRAS

CABRAS SAANEN COM 1,2 E ATÉ 3 EMBRIÕES, CERTIFICADOS PELA
ALTEC POR ECOGRAFIA.
GENÉTICA DE ALTA PRODUÇÃO LEITEIRA.
C/ FRANCISCO – 51- 91994836
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PALAVRA DA DIRETORIA
Começa uma nova gestão
Prezados Caprinocultores,

U

m número representativo de
associados desta Associação elegeu, no decorrer da
Expointer 2006, a diretoria para
o próximo biênio. Esta Feira é,
sem dúvida, uma das maiores
na área do agronegócio na
América Latina e nela são
apresentados animais representativos de suas raças,
entretanto, apenas machos e
fêmeas PO .Entendemos que o
papel da associação é bem
maior do que emitir os
documentos e administrar o
serviço de registro genealógico.
Desta forma, ao assumirmos a
presidência desta Associação,
estabelecemos como metas a
divulgação e promoção da
cadeia produtiva caprina, tanto
do leite quanto da carne. Com
esta finalidade, estivemos
presentes em reuniões e dia de
campo, em Santa Cruz do Sul e
Bagé, e estamos estabelecendo
parcerias com a Fepagro,
Embrapa e Instituições de
Ensino. Entendemos que em
um sistema produtivo competitivo existe espaço para
todos, pequenos e grandes,
desde que empreendedores.
Agradecemos a confiança em
nós depositada e gostaríamos
de apresentar, para reflexão, um
provérbio de origem turca:
“Somente as árvores carregadas de frutos são atacadas
com pedras. Da mesma forma,
isto quer dizer que se um
indivíduo é atacado, é prova do
quanto ele é uma pessoa de
valor. Não receber nenhuma
crítica ou represália significa que
este indivíduo não fez nada”.
Contamos com colaboração de
todos para que, no decorrer
desta gestão, para que
possamos fortalecer a caprinocultura gaúcha, através da
Associação.

Diretoria da Caprisul

Resultados da Expointer 2006
ANGLONUBIANA
Grande Campeão: Coevica Ryan da Tupã
- RG 2207401049. Criador: Ruben
Poerschke; expositor: Luiz C. Gasperini,
Viamão/ RS.
Reservado de Grande Campeão: PG 5017
Magno - RG 2213105017. Criador e
Expositor: Paulo Garcia, Cabanha PG,
Viamão/ RS.
Grande Campeã: Silvana Galahad Cielo
– RG 2200301821. Criador: Cláudio
Gnoatto; expositor: Luiz Carlos Gasperini,
Viamão/RS.
Reservada de Grande Campeã: Mantra
do Cristiano – RG 2210703173. Criador e
expositor: Antonio Carlos Ponciano, Sítio
do Cristiano, Viamão/ RS.
SAANEN
Grande Campeão: Toronto Do Herval – RG
2206897097. Criador: Daniel Silva;
expositor: Paulo Garcia, Cabanha PG,
Viamão/RS.
Reservado de Grande Campeão:
Chimango de Hudson – RG 2209102106.
Criador: Antonio Carlos da Costa;
expositor: Jamir Antonio Seidler, Criatório
Cabrastop, SantoAntônio da Patrulha/RS.

Grande Campeã: PG 04681 – RG
221310468. Criador e expositor: Paulo
Garcia, Cabanha PG, Viamão/RS.
Reservada de Grande Campeã:
PB 02043 – RG 2019802064. Criador:
Carlos Enrique Pizarro Borges; expositor:
JamirAntonio Seidler, Criatório Cabrastop,
Santo Antônio da Patrulha/RS.
BOER
Grande Campeão: LRI dos Montes Altos
– RG 2212303195. Criador e expositor:
Daniela Werle, Cabanha Montes Altos,
Santa Maria do Herval/RS.
Reservado de Grande Campeão: Botha
dos Montes Altos – RG 2212305403.
Criador e expositor: Daniela Werle,
Cabanha Montes Altos, Santa Maria do
Herval/RS.
Grande Campeã:Cancela do Mangueirão
- RG 22122 01019. Criador e expositor
Ervino Alexius & Jaqueline Vecchi,
Cabanha Mangueirão, Tapera/RS.

Reservada de Grande Campeã: Lara I
dos Montes Altos – RG 2212305432.
Criador e expositor: Daniela Werle,
Cabanha Montes Altos, Santa Maria do
Herval/RS.

Cabrastop recebe troféu

* ELISÂNGELA LOPES

A Cabanha Cabrastop recebeu o Torféu SENAR Destaque em
Caprinocultura - O Sul 2006. A premiação aconteceu em agosto e foi promovida pela Rede Pampa, juntamente com o SENAR - RS e o Sistema Fecomércio.
A festa fez parte do calendário oficial da 29ª Expointer e se realizou nos salões
da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O governador, Germano
Rigotto, e o presidente da Farsul, Carlos Sperotto, estiveram presentes na
cerimônia. “Na conversa informal com o governador explanamos os grandes
investimentos regionais em caprinos de corte. Informamos também, que hoje,
em escala comercial, tem 3 marcas de leite longa vida no mercado sendo
duas do RS. Aqui também está a maior produtora de leite de cabra do Brasil.
Falamos das vantagens do leite, dos seus produtos derivados e etc. Dissemos que não é só no nordeste que tem cabras. Ele nos pediu desculpas pelo
esquecimento e falta de apoio dos órgãos governamentais em relação a
caprinocultura”, afimar Jamir Seidler, proprietário da Cabanha Cabrastop.

EXPEDIENTE
Vera Ponciano
Presidente
Paulo Garcia
Primeiro Vice-Presidente
Jamir Seidler
Segundo Vice-presidente
Volnei Bastos de Almeida
Primeiro Secretário
Jaqueline Alexius Vecchi
Segundo Secretário
Airton Forbrig
Primeiro Tesoureiro
Antônio Carlos da Costa
Segundo Tesoureiro

Marcelo A. Brito
Superintendente do Serviço Genealógico
Verônica Schmidt
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 Quartas-feiras - Fones: (51) 3211-0820
E-mail: caprisul.rs@terra.com.br
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Produção e composição química do leite de cabra

O

leite produzido por oito cabras (6 Saanen e
2 Anglonubiana) foi pesado durante o
concurso leiteiro realizado na Expointer
2006. Foram coletadas amostras individuais do leite
das cabras em lactação da ordenha da manhã e da
tarde, sendo posteriormente misturadas e
homogeneizadas para avaliação da composição
química. As amostras foram encaminhadas para o
Laboratório de Análise de Leite da Embrapa Clima
Temperado.
A produção leiteira e a composição química
do leite dos animais estão descritas na Tabela1.
TABELA 1- Produção e composição do leite das
cabras participantes do Concurso Leiteiro da
Expointer 2006.
Variáveis
Leite (kg)
% Proteína
% Gordura
% Lactose
% Sólidos Totais
% Sólidos
Desengordurados
CCS x 1.000/ mL leite

Média
2,478
3,90
3,38
4,35
12,65
9,27

Mínimo
1,135
2,82
2,83
4,13
10,91
8,08

Máximo
3,900
6,3
4,17
4,79
16,66
12,49

2.724

1.036

6.444

Esses resultados diferem dos encontrados em
outros países, onde foram observados valores de
2,38% de proteína bruta, 8,92% de sólidos não
gordurosos (inferiores aos encontrados nesse
trabalho), 4,73% gordura e 13,55% sólidos totais
(superiores aos encontrados). Entretanto, os valores
de lactose se assemelharam (4,66%).
A produção leiteira e a composição média por raça
avaliada encontram-se na Tabela 2.
TABELA 2- Produção e composição do leite das
cabras participantes do Concurso Leiteiro da
Expointer 2006.
RAÇA PL(kg) % Prot. % Gord. % Lac. % Sólidos % Sólidos
CCS
Totais Deseng. X1.000/mL
Anglo- 2,318 5,37
3,78
4,50
14,88
11,10
2.859
Nubiana
Saanen 2,531 3,42
3,25
4,30
11,91
8,66
2.678

Em cabras Saanen na França foi observada
produção média de 2,5 Kg de leite/dia com
aproximadamente 2,65% de proteína e 3,14% de
gordura. O leite das cabras desta raça e que
participaram da Expointer 2006 tiveram índices
superiores de gordura e proteína. Já no Sudeste
Brasileiro foram encontrados valores médios de
3,27% para proteína bruta, 3,74% para gordura,

4,35% para lactose, 0,74% para cinzas e 88,49%
para água. Comparando-se estes dados com os
encontrados na Expointer 2006 para cabras Saanen,
a proteína bruta encontrada foi mais elevada e a
gordura mais baixa. Os dados referentes a período
de lactação e alimentação ainda estão sendo
tabulados, de forma que não se dispõe de maiores
informações que expliquem tais diferenças.
Em cabras Anglonubiana, nos Estados Unidos
foram encontrados valores médios de 4,37% para
gordura, 3,87% para proteína total, 13,45% para
sólidos totais. Comparando-se estes dados com os
encontrados na Expointer 2006 para cabras
Anglonubianas, a proteína bruta encontrada foi mais
elevada, a gordura e os sólidos totais foram mais
baixos.
Quanto à contagem de células somáticas (CCS),
em trabalho anterior observou-se contagens médias
de 2.972 e 1.881 (x103/mL) células na presença e
ausência de microrganismos, respectivamente.
Embora 5x105 células/mL seja considerado o limite
fisiológico para cabras, valores maiores foram
encontrados em 41% de animais saudáveis,
indicando que a CCS é um parâmetro a ser avaliado
com cautela na determinação da saúde da glândula
mamária caprina.
A Campeã Leiteira Caprina da Expointer 2006
foi a Cabra Emilice do Herval, da Raça Saanen,
nascida em 15/09/2003, de propriedade do Sr. Paulo
Garcia, tendo produzido 3,900 Kg de leite em duas
ordenhas diárias. A composição média do leite foi
de 2,82% de proteína bruta, 2,83% de gordura, 4,40%
de lactose, 10,91% de sólidos totais, 8,08% de
sólidos desengordurados e 1.080 células somáticas
(x103/mL de leite).
Esse trabalho compreende resultados
preliminares de um estudo mais amplo envolvendo
caracterização dos animais, avaliação corporal,
caracterização fisico-química do leite e avaliação
metabólica das cabras leiteiras. Entretanto, apesar
do pequeno número de animais, a avaliação do leite
desses animais permitiu ampliar os conhecimentos
a respeito do potencial leiteiro dos caprinos através
da avaliação de animais de elevado valor zootécnico.
Pesquisa realizada por: Verônica Schmidta, Maira B.Zanelaa, Andrea
T.Pintoa, Paulo A.S.C. de Souzab, Maluza Machadob, Fabiana F.P.da Silvab,
Simone Reichertb, Maria E.R.Ribeiroc
a
Prof. Dep. Medicina Veterinária Preventiva-UFRGS, Porto Alegre/RS. Email: veronica.schmidt@ufrgs.br, bAcadêmico de Medicina VeterináriaUFRGS, cPesquisador Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS.

CLASSIFICADOS
Cabanha PG vende: reprodutores e
fêmeas Sannen, Anglo e Boer, várias
linhagens. Temos plantel de SRD a
disposição e 1/2 sangue boer. Entrar
em contato com Paulo Garcia pelo fone
Cel.: 9679.3022.

Agradecimento
Capricórnio vende: lote de 8 cabras
Saanen 2005 e 2006, em 40 dias de
lactação e secas sem cobertura.
Todo o lote ou parcial.
Contato com Francisco pelo fone: 5191994836.

A Caprisul quer agradecer a
Tortuga, Rações Patrulhenses e a
Revista OBerro, pelo apoio e patrocínio dados durante a 29ª Expointer.
Agradecemos a parceria!
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Cabanha Capricórnio e Altec realizam transferência de embriões

U

ARQUIVO CABANHA CAPRICÓRNIO

tilizando seu melhor
material genético em
produção leiteira a Cabanha
Capricórnio e ALTEC
realizaram com sucesso a
coleta de 16 embriões das
cabras Kahdija e Juracic, de
sangue canadense e
francês.
A coleta foi realizada,
resultando em 16 embriões
que foram transplantados
As 16 barrigas de aluguel são cabras
em cabras Saanen ,barrigas A cabra Juracic foi campeã leiteira na
PO sem registro e vieram do Capril
Expointer
e
ainda
apresenta
pico
de
de aluguel, de propriedade
Cabrastop para serem selecionadas pela
produção
acima
de
7
kg
na
sua
5ª
do Capril Cabrastop em
ALTEC.
lactação.
parceria com a Capricórnio.
Após 40 dias foi realizado teste de ecografia,
O protocolo de super ovulação foi elaborado pela
atestando 3 cabras com 2 embriões cada uma da ALTEC, sendo rigidamente controlado na Cabanha
cabra Juracic e da cabra Kahdija, que resultou 1 Capricórnio, obedecendo horários determinados,
barriga de aluguel com 3 embriões, 1 com 1 embrião desde as induções das barrigas de aluguel e das
e 2 com 2 embriões, com resultado de 87%, doadoras, e controle alimentar, o que garantiu este
apresentando 14 embriões desenvolvidos.
grande sucesso, comprovando os benefícios do
As cabras foram inseminadas com sêmem processo.
fresco de Hilton Favorus do Capricórnio, filho de
Em todos os animais, foi coletado sangue para
sêmem do bode Favorous da França, de análises e comprovação negativa de CAE, bem
comprovação com alta performance leiteira, com a como tratados e vacinados, conforme
cabra HK.Yolanda, importada do Canadá.
determinações dos veterinários da ALTEC.

Cabanha Montes Altos conquista prêmios nas Feiras de São Paulo
* ELISÂNGELA LOPES

A Cabanha Montes Altos conquistou mais prêmios.
Agora foi a vez da EXPOMILK 2006, que aconteceu de
3 a 7 de outubro, no Parque dos Imigrantes, em
São Paulo - SP. Os 8 dos 10 Campeonatos foram
vencidos pela Cabanha, nas Categorias disputadas: Grande Campeão, Grande Campeã e Reservado Grande Campeão, Melhor Criador, Melhor Expositor e até mesmo Melhor Tratador.
Conquistou também todos os Grandes Campeonatos e Reservados Grande Campeões na
Expocabra. A feira aconteceu de 9 a 14 de outubro, em Lençois Paulista, São Paulo.
A equipe da Montes Altos vê os seus esforços e tam-

bém o seu profissionalismo reconhecidos. É um investimento sistemático em genética Boer de primeira linha, com claro foco na qualidade funcional dos animais,
como muito bem observou o juiz - Tiago Vilar Campos
Silva. Com esta fantástica performance, a Montes Altos
garantiu o Ranking de Melhor Criador e Melhor Expositor de Caprinos Boer da Capripaulo para o ano de 2006,
tendo somado mais do que o dobro dos pontos do segundo colocado, apesar de participar somente de 2 das
3 exposições rankeadas. Além disso, encabeça o
ranking de Melhor Criador e Melhor Expositor em 2006
pela APCBoer para São Paulo, depois dos resultados
alcançados na Expocabra.

Leia a revista O BERRO!
As notícias mais variadas de todo o país, sobre Cabras e Ovelhas, você encontra na revistas O BERRO.
Procure conhecer essa revista. É só acessar o
endereço eletrônico: www.zebus.com.br
No site você localiza as últimas publicações e
algumas matérias podem ser lidas on line.
Você também pode ficar sabendo como fazer
para assinar a revista.
Não deixe de conferir!

