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A caprinocultura leiteira ainda e uma atividade pouco desenvolvida no Estado do
Piaui, porem a demanda por leite de cabra e seus derivados tem crescido bastante, tornando
a atividade mais produtiva, estimulando, assim, os produtores a adotarem tecnicas de
manejo capazes de incrementar 0 desfrute do rebanho. Neste contexto, a sincroniza9ao
de estro e uma ferramenta de grande importancia, pois permite esta90es de acasalamento
e de nascimento mais concentradas e direcionadas para as melhares epocas, aumentando
a performance produtiva e reprodutiva do rebanho.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a fertilidade de cabras leiteiras submetidas
ao processo de sincroniza9ao de estro.
o trabalho foi conduzido na Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI. A sincroniza9ao
foi realizada no inicio de mar90, com os nascimentos programados para agosto. Utilizaram-se
49 cabras adultas de tres diferentes gen6tipos, sendo 17 tricross ( Gurgueia (G) x Pardo Alpina
(PA) x Saanen (SA)), 16 mesti9as (PA x G) e 16 Saanen, criadas semi-intensivamente em
pastagem de capim Andropogon (Andropogon gayanus Kunth.).
processo de sincroniza9ao do estro foi realizado utilizando-se esponjas vaginais
impregnadas com 50 mg de MAP (acetato de medroxiprogesterona), inseridas na par9ao
cranial da vagina, permanecendo por onze dias. No none dia, aplicou-se, por via
intramuscular, 400 UI de Gonadotrofina Serica da Egua Prenhe (PMSG) e 100 fJg de
Closprostenol (Prostaglandina sintetica). Ap6s 42 horas da retirada da esponja, as cabras
foram colocadas junto com os reprodutores (todos da ra9a Saanen). 0 processo de
sincroniza9ao de estro foi realizado em duas etapas. Inicialmente, utilizou-se um grupo de
24 cabras e tres dias ap6s foram sincronizadas as 25 restantes. Essa providencia foi tomada
com 0 objetivo de reduzir 0 desgate dos oitos reprodutores envolvidos no processo.
Os dados referentes ao periodo medio de gesta9ao e os parametros ligados a
eficiencia reprodutiva do rebanho encontram-se nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.
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Periodo gestacional
(dias)
Saanen (SA)

16

6

150

Gurgueia (G) x Pardo Alpina (PA)

16

7

152

G x PA x SA

17

6

155

Geral

49

19

152

Tabela 2. Percentagem de cabras prenhes, percentagem de cabras paridas, prolificidade
e taxa de aborto de cabras leiteiras submetidas a sincronizac;;ao de estro e
cobertas atraves de monta natural
Gen6tipos

N

Cabras prenhes

Cabras paridas

Prolificidade

Aborto

N

n

%

n

%

9

56,25

6

37,50

1,33

3

18,75

Pardo Alpina (PA) 16

12

75,00

7

43,75

1,71

5

31,25

G x PA x SA

17

11

64,70

6

35,29

1,83

5

29,40

Geral

49

32

65,31

19

38,17

1,63

13

26,50

Saanen (SA)
Gurgueia (G) x

16

%

N = N° de cabras expostas
n = N° de cabras prenhes/paridas
Prolificidade = N° de crias nascidasl n° de cabras paridas

De acordo com achados da literatura, observa-se que 0 periodo medio de gestac;;ao
em caprinos varia de 136 a 161 dias. Alguns trabalhos mostram efeito da rac;;a,niveis
nutricionais e do tipo de parto sobre essa caracteristica. Portanto, 0 periodo medio de 152
dias, verificado na presente pesquisa, encontra-se de acordo com a maioria dos dados
publicados.
A resposta a sincronizac;;aoexpressa em percentagem media de prenhez, de paric;;ao
e deaborto, e a prolificidade media foi 65,31 %, 38,17%,26,50%
e 1,63, respectivamente.
Certamente, a fraca condic;;ao corporal das cabras na ocasiao da cobertura e durante a
fase gestacional, entre outros fatores, contribuiu para a baixa percentagem de paric;;aoe
o alto indice de aborto obtidos nessa pesquisa, quando comparados com dados relatados
em outros trabalhos. Quanto a prolificidade, 0 resultado evidencia um indice ligeiramente
superior aos relatados pela literatura em trabalhos com caprinos de rac;;aseuropeias.
Ocorreram dois partos quadruplos, sendo uma cabra tricross e outra mestic;;a
(G x PA). Alem disso, uma cabra Saanen abortou, com 133 dias de prenhez, quatro fetos.

