
  

Genética BOER      
de Campeões

Estes  resultados só  foram  possíveis  com  nosso  programa de melhoria genética que utiliza um 
rebanho próprio na África do Sul, permitindo trazer  a melhor genética BOER mundial para o 
nosso rebanho brasileiro através da Transferência de Embriões.
É esta  contínua  busca da excelência  que permite à Montes Altos oferecer  Genética  BOER de 
Campeões  para  a  formação e  melhoria  do seu  rebanho  de  elite,  bem como para o 
cruzamento visando a produção comercial de carne.
Com um  rebanho  de  mais  de  200  matrizes  BOER PO criadas a campo,  podemos oferecer  
animais  com  este nível de  qualidade,  resistentes para cobrirem a campo,  a  preços 
competitivos. 
Veja detalhes deste trabalho e das premiações no nosso site  www.montesaltos.com

Conquistamos os títulos de Melhor Criador e Melhor Expositor da raça BOER no Ranking 
Paulista 2006 e em todas as últimas  Exposições importantes no Sul e Sudeste do Brasil.

São resultados que reconhecem o nosso comprometimento com a qualidade dos nossos animais.  

Botha dos Montes Altos
4 x Grande Campeão aos 

13 meses de idade!

Botha dos Montes Altos
2 x Grande Campeã

Lara dos Montes Altos
2 x Grande Campeã

LR1 dos Montes Altos
Venceu todos os Campeonatos 

de Progênie de Pai!

4 Grandes Campeonatos
9 Camp. de Categoria

Jurado: Stephanus Malan
África do Sul

3 Grandes Campeonatos
9 Camp. de Categoria

Jurado: MV Sebastião Pereira
de Faria Jr. – São Paulo

2006

2 Grandes Campeonatos
Todos os Campeonatos 
de Categoria Machos

Jurado: Nico Botha
África do Sul

Expocabra
2006

4 Grandes Campeonatos
8 Camp. de Categoria

Jurada: Prof. Dra. Annelise
de Souza Traldi – São Paulo

Expomilk
2006

3 Grandes Campeonatos
8 Camp. de Categoria

Jurado: Eng. Ag. Tiago Vilar 
Campos Silva – Paraíba

Expomilk
2006

Estamos contínuamente aprimorando a combinação de concentração de carne nos lugares certos 
com estrutura de carcaça bem desenvolvida. A qualidade destas características foi apontada por 
todos os jurados como fator decisivo para a premiação dos nossos animais.  
Veja alguns dos Campeões  criados   e expostos pela Montes Altos.   É Genética BOER para 
muita carne!!

Animais, Embriões e Sêmen BOER da melhor qualidade à venda.
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 Não medimos esforços para atingir nossos objetivos
Nosso trabalho iniciou em 2000, com a importação de animais dos melhores criatórios da Alemanha.
Em 2001, estabelecemos um plantel próprio na África do Sul e desenvolvemos um projeto de Transferência de 
Embriões (TE) para trazer ao Brasil embriões das melhores matrizes e reprodutores sul africanos, país de 
origem desta raça. Ainda para assegurar a confiabilidade deste processo, utilizamos testes de DNA no controle 
de paternidade dos embriões importados.
Hoje, a técnica de TE é utilizada também dentro da própria Cabanha, multiplicando os melhores acasalamentos 
e, desta forma, otimizando o processo de busca pela excelência genética.
Graças à qualidade do material genético trazido da África do Sul, foi possível imprimir a característica sul-
africana de concentração de carne nos lugares certos em um rebanho com estruturas de carcaça bem 
desenvolvidas, que é a marca da linhagem alemã. A eficácia desta combinação fica evidente com o grau de 
premiações dos animais gerados.
Nosso investimento em genética está direcionado para melhorar a competitividade dos produtores de carne 
caprina.

 Porque investir na Raça BOER?
A carne caprina tem teor de gordura 8 vezes menor que o da carne bovina, além de ter baixas taxas de 
colesterol, sendo um alimento saudável e de alta aceitação no mercado e tornando a produção de carne caprina 
um excelente negócio. O uso de animais BOER PO na produção de carne traz ganhos significativos, porque 
imprime um aumento de 30% de carne na carcaça já na 1ª cruza com animais sem raça definida (SRD).

Animais, Embriões e Sêmen BOER da melhor qualidade à venda.

Calorias

Cabrito 131 2,8 0,85 24

Bovino 263 17,2 7,3 25

Porco 333 25,8 9,4 22,6

Ovelha 253 17,2 7,8 23,6

Características das várias carnes  - Fonte USDA

Carne Assada 
100 Gramas

Gordura 
gramas

Gordura Saturada 
gramas

Proteina 
gramas

 Produção de carne caprina: um excelente negócio
A boa performance da criação consorciada de caprinos com bovinos em pastagem abre uma grande 
oportunidade de otimização dos resultados para os pecuaristas da bovinocultura. Como as cabras preferem 
comer brotações de arbustos ao invés de gramíneas, elas não diminuem a lotação ótima de bovinos e até 
aumentam sucessivamente o potencial das pastagens por reduzirem a infestação por arbustivas. Um ganho 
adicional é conseguido pela economia significativa em herbicidas e roçadas mecânicas para a manutenção da 
qualidade das pastagens.
Já existem exemplos de fazendas de gado usando este modelo com muito sucesso. Nestes exemplos a fase de 
terminação do cabrito para abate entre 4 e 6 meses de idade é feita em confinamento.
A demanda reprimida, tanto no mercado interno quanto externo, asseguram a colocação da produção com 
níveis de preço sensivelmente melhores do que a dos bovinos. A Austrália, por exemplo, tem aumentado suas 
exportações de carne caprina em mais de 30% ao ano nos últimos 3 anos, utilizando o cruzamento da raça Boer 
em suas cabras nativas.

 Preços Competitivos
Com um rebanho de mais de 200 matrizes BOER PO criadas a campo, podemos oferecer animais de qualidade 
excepcional e rusticidade para  a cobertura a campo a preços muito competitivos.
Sabemos que machos ½ sangue não produzem bons resultados com cabras SRD e, desde o início do nosso 
projeto em 2000, entendemos que a produção de carne caprina só seria uma realidade se os animais puros e 
de qualidade fossem disponibilizados para os produtores de carne a preços que pudessem ser pagos com o 
resultado de sua produção. Com a nossa sistemática de manejo de animais criados a pasto e em larga escala, 
mantemos nossos custos em patamares que permitem fazer este tipo de oferta.

Também o giro do capital e a multiplicação do 
rebanho são muito rápidos quando 
comparados aos bovinos: O ciclo reprodutivo 
dos caprinos BOER permite até 3 coberturas 
em 2 anos e a idade ideal de abate fica entre 4 
e 6 meses, com um aproveitamento de carcaça 
de 50%. Isto significa que para uma cobertura 
ocorrida no mesmo dia, quando o bezerro 
estiver nascendo, o cabrito já estará sendo 
abatido no frigorífico.

Cabanha Montes Altos – Boer de Qualidade
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