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Uso do efeito macho associado a diferentes durações  
de estação de monta em caprinos no Semiárido Pernambucano

Use of the Male Effect Associated with Different Durations  
of Mating Season in Goats in the Semiarid of Pernambuco

Osório Leite de Souza Bezerra Nunes1, Edivaldo Rosas dos Santos Junior1, Renata da Cruz Primo Rosas2, Ricardo 
Macêdo Chaves3, Gustavo Ferraz Nogueira Pinheiro de Barros1, Paula Barbosa Torres1 & Edilma Ramos Coelho1

ABSTRACT

Background: The goat rearing is practiced mainly in the Northeast region with semiarid climate, since climate conditions 
and vegetation are extremely favorable to the species, but it has low productivity due to the low level of technology em-
ployed. Management alternatives aimed at maximizing productivity at low cost are essential tools for the reversal of this 
framework. Aiming to focus the onset of estrus for females at low cost is common to use the male effect with the breeding 
season, representing a practical, inexpensive and efficient methodology for the producer Thus, this study is to evaluate the 
effect of different durations of mating season associated with the male effect on reproductive performance of multiparous 
Alpine goats during the dry and rainy seasons.
Materials, Methods & Results: The survey was conducted in the municipality of Serra Talhada-PE from October 2011 to 
May 2013. A total of 160 multiparous females aged between 22 and 74 months and four breeders aged between 24 and 38 
months were used. In the first step, we tested the mating season durations 25 (MS-25) and 45 days (MS-45). In the second 
step, the mating seasons were 25 (MS-25) and 15 days (MS-15) in different climate periods, each experimental group 
consisting of 20 females and one breeder that has been away from females for 15 days before starting the season in order 
to stimulate the male effect and thus synchronizing the estrus. The lots were observed at 6:00 and 16:00 pm by qualified 
personnel to identify the mated females and after 45 days of the last mating, an ultrasound examination was performed to 
detect the matrices that had positive pregnancy, assessing the data by the Chi-square test at 5% significance. The estrus 
results obtained during the first stage of the survey were 80% in the MS-25 and 45% in the MS-90 in the dry season and 
the rainy season; the groups showed 100% estrus. In the second stage of the research, there was 100% estrus for Ms-15 
and MS-25, independent of climatic period. No difference was observed between groups (P > 0.05) at each step. The 
pregnancy rate obtained in the first stage of the survey was 70% in MS-25 and 60% in MS-45, while in the rainy season 
it was 100% in MS-25 and 95% in MS-45. In the second stage of the research were achieved 60% in MS-15 and 80% in 
MS-25% in the dry season, while during the rainy season the MS-15 showed 90% and MS-25 with 100% pregnancy. No 
significant difference was observed between groups (P > 0.05) at each step. 
Discussion: The manifestations of estrus in the different mating seasons and different climate periods were in early the 
breeding season established with estrus peak from 6th to 10th day after exposure to the breeder. The pregnancy rates were 
considered satisfactory, considering that the years 2012 and 2013 were atypical in the semiarid region of Northeast showing 
accumulated rainfall quite below the normal range and resulting in low availability and quality of pastures. Similar results 
were found by researchs in the Laguna region of Mexico, which, with the use of the male effect, found 92.3 % of estrus in 
goats. Lower results were obtained in the Municipality of Mossoró-RN in the dry season, with 30 % estrus index and no 
positive pregnancy in mating season of 63 days.  The duration of breeding season can be reduced in association with male 
optimizing the effect associated with this type of management and maximizing the use of animals in the production system.

Keywords: apoptosis, cumulus oophorus complexes, embryo, follicles, TUNEL test.
Descritores: apoptose, complexo cumulus oophorus, embrião, folículos, teste de TUNEL.
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INTRODUÇÃO

O rebanho caprino no país se concentra princi-
palmente na região Nordeste com 7.841.373 milhões 
de cabeças, com destaque para os estados da Bahia 
(30,9%) e Pernambuco (22,8%) [11]. A criação de 
caprinos é praticada principalmente na região do Se-
miárido, visto que as condições de clima e vegetação 
são extremamente favoráveis à espécie, no entanto o 
baixo nível tecnológico empregado resulta em elevada 
taxa de mortalidade em todas as fases da criação e em 
deficientes índices reprodutivos que acarretam queda 
na produtividade.

Objetivando concentrar o aparecimento de 
estro entre as fêmeas a baixo custo é comum a utili-
zação do efeito macho associado à estação de monta, 
representando uma metodologia prática, barata e 
eficiente para o produtor [4]. Sua adoção não visa à 
obtenção de índices máximos de produtividade, mas 
o equilíbrio entre os índices de fertilidade e sobrevi-
vência que possibilite uma maior renda ao sistema de 
produção [7]. A estação de monta ainda propicia as 
condições para se avaliar e/ ou descartar as matrizes 
que não ficaram prênhes ou não pariram, bem como 
dispor ao mercado animais uniformes quanto à idade, 
ao peso e ao acabamento da carcaça, favorecendo assim 
a comercialização [9]. 

Com a realização da pesquisa objetivou-se 
avaliar o efeito da duração da estação de monta nos 
períodos seco (PS) e chuvoso (PC) sobre o desempe-
nho reprodutivo de cabras pluríparas (n = 160) da raça 
Anglo-Nubiana com idade de 22 a 74 meses submeti-
das ao efeito macho.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada na Fazenda Várzea 
do Icó, Município de Serra Talhada-PE no período de 
outubro/2011 a maio/2013, localizado no Sertão do 
Pajeú, com latitude de -7,98º e longitude de -38,30º, 
9.097.129KmN e 586.198KmE, altitude de 435 m e 
clima Semiárido.

Para efeito de estudo foram considerados como 
período seco na primeira etapa da pesquisa os meses de 
outubro e novembro/2011 que apresentaram temperatu-
ra máxima do ar de 34,6ºC, mínima de 21,3ºC e preci-
pitação pluviométrica acumulada de 34,6 mm, e como 
período chuvoso os meses de fevereiro e março/2012 
com temperatura máxima do ar de 33,9ºC, mínima 
de 21,6ºC e precipitação acumulada de 153 mm. Na 

segunda etapa da pesquisa foram determinados como 
período seco os meses de setembro e outubro/2012 com 
temperatura máxima do ar de 34,0ºC, mínima de 19,7ºC 
e acumulado de precipitação pluviométrica de 0,3 mm, 
e período chuvoso os meses de abril e maio/2013 com 
temperatura máxima do ar de 34,4ºC, mínima de 21,8ºC 
e acumulado de precipitação pluviométrica de 102 mm. 

O sistema de criação da propriedade é o semi-
-intensivo, com os animais soltos pela manhã e retor-
nando ao aprisco no final da tarde. O manejo sanitário 
consistiu em limpeza das instalações semanalmente, 
vacinação contra clostridiose e vermifugação seguindo 
os critérios do método Famacha. A base alimentar dos 
animais durante o experimento consistiu de vegetação 
de Caatinga, ocorrendo predominância de algumas 
espécies forrageiras, como o moleque duro (Cordia leu-
cocephala, Moric.), malva branca (Sida carpinifolia, 
L.f.), marmeleiro (Cynodia vulgaris, L.), jurema 
preta (Mimosa nigra, Hub.), faveleira (Cnidoscolus 
phyllacanthus, M. Arg.), vagem de algaroba (Prosopis 
Juliflora, S.w.) comum na região, além de sal mineral 
e água ad libitum.

Durante a realização da pesquisa foram utiliza-
das 160 fêmeas pluríparas com idade variando entre 22 
e 74 meses e 4 reprodutores com idade variando entre 
24 e 38 meses, ambos da raça Anglo-Nubiana, divididos 
em lotes experimentais de 20 fêmeas e um reprodutor. 
Na primeira etapa da pesquisa foram comparadas as 
durações de 25 (EM-25) e 45 dias (EM-45), e na segunda 
etapa foram testadas as estações de 25 (EM-25) e 15 dias 
(EM-15) nos diferentes períodos climáticos.

Antes de iniciar a estação de monta, os re-
produtores foram submetidos a exame andrológico 
para avaliar sua capacidade reprodutiva, e as fêmeas 
foram submetidas ao exame ginecológico com auxílio 
de aparelho ultrassom1 e transdutor linear endoretal 
eletrônico 75L50EAV1 para avaliar as condições 
fisiológicas e determinar as matrizes vazias a serem 
utilizadas na pesquisa, identificadas por meio de colar 
com numeração.

No período anterior a estação de monta os ma-
chos foram mantidos fora do contato visual, olfativo e 
auditivo por 15 dias, para que fosse estimulado o efeito 
macho nas fêmeas, com o objetivo de sincronizar o 
estro e a ovulação.

Durante a estação de monta os reprodutores 
foram marcados diariamente com mistura de graxa 
e tinta xadrez com proporção de 4:2 na região do 
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esterno, para identificação das fêmeas cobertas, 

modificando a coloração da tinta após 20 dias do 

início da estação reprodutiva para identificar aquelas 

que repetiram estro. Os lotes foram observados às 

6:00 e às 16h, por pessoal habilitado. Após 45 dias 

da última cobertura foi realizado um novo exame 

de ultrassom para detectar as matrizes que apre-

sentaram prenhez positiva, avaliando os dados pelo 

método estatístico de Qui-quadrado com nível de 

significância de 5%.

RESULTADOS

Os resultados de estro obtidos foram de 80% na 

EM-25 e de 90% na EM-45 no período seco, e de 100% 

de estro no chuvoso (P > 0,05). Na segunda etapa da 

pesquisa foi observado 100% de estro para a EM-15 e 

EM-25. As manifestações de estro em ambas as estações 

de monta e nos diferentes períodos do ano apresentaram 

pico do 6º ao 10º dia após a exposição ao macho.

Os índices de prenhez obtidos na primeira 
etapa da pesquisa foram de 70% na EM-25 e 60% na 
EM-45 no período seco, já no período chuvoso obser-
vou-se 100% na EM-25 e 95% na EM-45. Na segunda 
etapa da pesquisa foram alcançados 60% na EM-15, 
e de 80% na EM-25 no período seco, enquando que 
durante o período chuvoso a EM-15 apresentou 90% 
e a EM-25 100%, não havendo diferença estatística 
entre as estações de monta nos diferentes períodos 
climáticos (P > 0,05).

Os índices de prolificiade durante a primeira 
etapa foram de 1,43 na EM-25 e 1,25 na EM-45 du-
rante o período seco, já no período chuvoso a EM-25 
apresentou 1,30 e a EM-45 1,32. Na segunda etapa da 
pesquisa, durante o período seco a prolificidade foi de 
1,25 na EM-15 e 1,31 na EM-25, e no período chuvoso 
de 1,33 na EM-15 e 1,25 na EM-25. 

Com a implantação da estação de monta na 
propriedade foram obtidos 131 partos, gerando um total 
de 172 crias, apresentando assim uma prolificidade 
média de 1,31. 

Figura 1. Percentual de estro e prenhez em cabras da raça Anglo-Nubiana em função da duração da estação 
de monta e do período climático (primeira etapa).

Figura 2. Percentual de estro e prenhez em cabras da raça Anglo-Nubiana em função da duração da estação 
de monta e do período climático (segunda etapa).
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DISCUSSÃO

A concentração de estro foi nos primeiros dias 
após a introdução do reprodutor, pois o contato direto 
com o macho induz em poucos minutos um aumento 
na frequência de pulsos do hormônio luteinizante (LH) 
resultando em pico pré-ovulatório e ovulação nos pró-
ximos dias [1] principalmente em cabras pluríparas. 
Um dos principais fatores que influenciam na resposta 
ao efeito macho é a experiência sexual adquirida [8], e 
a partir do segundo ano as matrizes estão bem condi-
cionadas ao manejo, necessitando de um menor tempo 
de exposição aos reprodutores para induzir a atividade 
ovariana, corroborando as indicações da Embrapa que 
em uma propriedade onde nunca foi adotada a estação 
de monta, aconselha-se a duração de 63 dias, e em pro-
priedades que já fazem uso desta técnica, sugerem-se 
uma redução para 49 dias [6]. 

Os índices de estro obtidos na pesquisa foram 
satisfatórios, demonstrando assim que mesmo em 
condições inadequadas os caprinos conseguem manter 
bons índices reprodutivos, e podem ser submetidos à 
estação de monta reduzida. Rivas-Muñoz et al. [14] en-
contraram resultados semelhantes com a utilização do 
efeito macho ao encontrar 92,3% de estro em cabras da 
região da Laguna no México, descendentes de caprinos 
espanhóis com cruzamentos sucessivos com animais 
do tronco alpino e Anglo-Nubiano. Ao utilizar cabras 
sem padrão racial definido e em anestro, na estação 
experimental da Embrapa (Centro Nacional de Pesqui-
sa de Caprinos) no Semiárido cearense, Machado & 
Simplício [12] observaram 6,3% de ocorrência de estro. 

O aumento da disponibilidade de alimento e na 
melhoria da qualidade das pastagens durante o período 
chuvoso foi determinate para a elevação nas taxas de 
prenhez, já que a condição nutricional adequada é es-
sencial para o máximo desempenho dos animais, porém 
é importante salientar que mesmo no período seco ocor-
reram índices de prenhez satisfatórios, visto que os anos 
de 2012 e 2013 foram atípicos na região Semiárida do 
Nordeste apresentando acumulado de chuva bem abaixo 
da faixa normal, prejudicando a oferta e qualidade da 

forragem. Resultados bem inferiores foram obtidos no 
município de Mossoró com cabras de linhagem paterna 
para corte e materna SPRD (Sem Padrão Racial Defi-
nido) no período seco, com nenhuma prenhez positiva 
em estação de monta de 63 dias [2].

A prolificidade observada no nosso estudo foi 
inferior ao 1,71 encontrada no estado do Rio de Janeiro 
[13]. Porém a baixa prolificidade encontrada nesta 
pesquisa pode ser atribuída a causas nutricionais [3], 
pois é sabido que existe estreita correlação negativa 
entre a taxa de concepção e o aumento da temperatura 
ambiental [10].

A indução e a sincronização do estro em ca-
prinos são tecnologias importantes para a organização 
do manejo reprodutivo dos rebanhos e planejamento 
da produção, desde que, as fêmeas se encontrem em 
condições corporais e de saúde favoráveis para que a 
técnica possa ser utilizada [5]. A utilização da estação 
de monta permite a diminuição do intervalo entre 
partos, reduzindo o perído improdutivo da matriz, e 
se associada ao efeito macho reduz consideravelmente 
o custo de produção, além de proporcinar aumento 
no número de crias animal/ano, já que sai do sistema 
tradicional onde a fêmea tem um parto a cada ano e 
passa a ter três partos em dois anos. 

CONCLUSÃO

Uma duração de estação de monta reduzida 
pode ser adotada em associação ao efeito macho, oti-
mizando a mão de obra associada a este tipo de manejo 
e maximizando a utilização dos animais dentro do 
sistema produtivo, evitando principalmente o desgaste 
de reprodutores. 
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