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As ra~as caprinas exploradas nas regioes de clima temp~
rado apresentam atividade reprodutiva restrita a determinados
periodos do ano, 6bservando-se com regularfdade uma esta~ao de
finida de reprodu~ao. Esta varia~ao estacional do cicIo reprod~
tivo afeta tanto 0 macho como a femea e, segundo a maioria dos
autores, e controlada, principalment~, por dois fatores climati
cos (fotoperiodo e temperatura), dos quais 0 fotoperiodo e 0

mais importante.
A literatura demonstra que nas regioes tropicais de con

di~oes climaticas relativamente constantes e sem varia~oes ~teT.
micas e lurninicas aparentes, as femeas caprinas nativas e/ou de
ra~as exoticas adaptadas, apresentarn atividades sexual e se re
produtern durante 0 ana todo, comportando-se portanto, como pol.~
estica continua. Entretanto, foi constatada, em regioes aridas
da Venezuela u~~ esta~ao principal de reptodu~ao nos rneses de
junho a novernbro, em caprinos de ra~as exoticas (Nubiana, Saa
nen, Toggerburg e Alpina francesa), verificando-se nos demais
rneses do ano atividade sexual pouco expressiva.
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Por outro lado, ha evidencia que a estacionalidade repr~
dutiva. esteja mais diretamente ligada a cada ra~a do que as
condi~oes de clima e latitude, tendo em vista que caprinos ori
undos de regioes temperadas ,apresentam atividade reprodutiva du
rante todo 0 ana nos tropicos, enquanto, femeas caprinas de re
gioes tropicais parem uma unica vez por ana em paises de clima
temperado. Nas regioes de clima tropical ainda nao esta bem cla
ra a interac;ao dos· fatores climaticos e ambientais sobre a ati
vidade sexual dos caprinos. Dados de pesquisa realizada no Esta
do de Sao Paulo, com cabras comuns e mestic;as de Anglo-Nubiana,
revelam cobric;oes em todos os meses do ano, observando-se maio
res con cen t r aC0e s nos me ses d,-,jan e ir0 a .mc;';:: C; o. EmS 0 bra 1 - C ea
ra, foi evidencinda a distribui<;ao uniforme de estros ao longo
do ano, e.m caprlnos sem ra~a definida (SRD). No Estado do Piaui
e em outras regioes do Nordeste, de urn modo geral, verifica-se
que a epoca de maior atividade reprodutiva dos caprinos coinci
de com a ocorrencia das primeiras chuvas e, consequentemente,
com 0 surgimento do rebrotamento das divers as esp~cies de forra
geiras nativas. Pesquisas desenvolvidas no municipio de Caste
lo-PI, em sistemas de produc;ao de caprinos nos quais os reprod~
tores permaneciam no rebanho ao longo do ano, evidenciaram ocor
rencia de estros emrodos os meses do ano, verificando-se maio
res piques nos meses de dezembro, novembro e abril, com conse
quentes piques de nascimentos nos meses de abril, maio e agosto.

Sao escassos os conhecimentos existentes em relac;ao ao
comportame.nto reprodutivo dos diversos tipos e/ou rac;as de ca
prinos explorados no Piaur. Este fato limita ou ati mesmo impe
de a recol'!lenda~ao e a adoc;ao de etro'ccFs ade·qu..a.daspara:~a:estac;ao de
cobric;ao que condicione melhor desempenho reprodutivo do reba
nho.

COD 0 objetivo de verificar a distribuic;ao e frequencia
mensal de estro em caprinos SRD e Anglo-Nubian~ a EMBRAPA/Unida
de de Execuc;ao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina ~EPAE
de TeresinN vem conduzindo pesquisa no municrpio de Oeiras (Mi
crorregiao Romogenea Baixoes Agricolas Piauienses) utilizando-
se dois nucleos de caprinos, um nucleo formado por caprinos sem



ra~a definida (SRD) e outro da ra~a Anglo-Nubiana, pertencentes
a EMBRAPA e a Secretaria de Agricultura do Estado do Piaui, res
pectivamente.

Estao sendo utilizadas 40 femeas caprinas sexualmente ma
turas sendo 30 SRD e 20 da ra~a Anglo-Nubiana. Estas femeas jun
tamente com dois machos vasectomizados (rufioes) sac mantidos,
ao longo do ano, em piquete de 50 ha de pasto nativo.

Diariamente (is 7,0 e as 17,0 h~ os rufi~es sao untados
com uma mistura de tinta xadrez e graxa lubrificante na regina
do esterno para identificar as femeas em estro. A cada 28 dias
os rufioes em servi~o sac permutados, trocando-se tambem, a cor
da tinta a cada 14 dias.

Neste estudo estao sendo coletados dados referentes a:
- distribui~ao e frequencia mensal do estro;
- dura~ao do cicIo estral; e
- peso vivo das femeas a cada 28 dias.

A pastagem nativa constitui 0 suporte alimentar bisico
do rebanho. Entretanto, na epoca de escassez e de ma qualidade
do pasto nativo 0 rebanho recebe suplementa~ao alimentar a base
de restolhos de culturas exploradas na regiao.

o rebanho disp~e de urn centro de manejo composto por cur
rais, aprisco suspenso do solo e com piso ripado, seringa, bre
te e balan~a.

~. Arlota-se, sistematicamente:
controle das endo e ecto-parasitoses;

- mineraliza~ao sistematica;
- tratamento curativo e profilitico da linfadenite caseosa; e
- observa~ao diaria (as 7,00 e as 17,00 h), das femeas com a fi

nalidade de se verificar a ocorrencia do estro (femeas rnarca
das pelos rufioes).

Os resultados encont~am-se expressos ern seus valores qua~
titativos e percentuais nas Tabelas 1, 2 e 3.



TABELA 1. Distribui~ao e frequencia mensal do estro em caprinos
SRD e Anglo-Nubiano, no municipio de Oeiras-PI, no p~
riodo de novembro/83 a maio/84.

Canrinos SRD Caprinos Anglo-Nubiano
Meses N9 femeas NQ femeas Percen NQ femeas NQ femeas Percenta-expostas em estro tagem expostas em estro gem

Novembro/83 27 20 70,00 21 10 47,61
Dezembro/83 27 18 66,66 21 8 30,09
Janeiro/84 27 13 48,14 21 8 30,09

-..- Fevereiro/84 27 12. 44,44 21 3.3 61,90
Mar<;o/84 27 22 81,48 21 4 19,04
Abril/84 27 20 74,07 21 12 57,14
Maio/84 27 11 40,74 21 5 23,80

de ocorrencia de estro nos caprinos sem ra~a definida, cujo p~
que foi registrado nos meses de novembro, mar~o e abril. Entre
tanto, 0 teste do quiquadrado nao revelou diferen~a estatistica
significativa a nivel de 5% de probabilidade na distribui~ao do
estro, entre os meses Que compreendeu 0 periodo experimental.

TABELA 2. Peso ~~dio de matriz Anglo-Nubiana, no municipio de
Oeiras-PI, no periodo de novembro/83 a maio/84.

Data NQ de observa~ao Peso medio Erro padrao

28.11.83 21 32,69 1,73
24.12.83 21 33,32 1,68
21.01.84 21 33,92 1,62
17.02.84 21 35,51 1,57
17.03.84 21 40,66 1,89
14.04.84 21 42,09 1,90
12.05.84 21 36,36 1,55



A media de peso corporal das matrizes foi de 36,26 kg,
registrando-se varia~oes ao 10ngo do periodo experimental.

TABELA 3. Peso medio de matriz SRD, no periodo de novembro/83 a
maio/84, Oeiras-PI.

Data N9 de observa~ao Peso medio Erro padrao

28.11.83 24 27,89 1,00
24.12.83 24 29,47 0,92
21.0L84 24 30,53 1,02
17.02.84 24 29,40 0,97
17.03.84 24 32,73 0,96
14.04.84 24 33,54 0,88
12.05.84 23 35,23 1,08

Nota-se que de mar~o a maio houve aumento no peso medic
das ~atrizes. Isto po de ter sido em decorrencia da maior dispo-nibi1idade e qua1idade das pastagens nativas na area experi~c?,
ta 1.


