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Introdução

Apesar de numericamente expressivos, a grande 
maioria dos rebanhos caprinos do Nordeste apresenta 
resultados insatisfatórios de desempenho provocado 
pela ausência marcante de tecnologia que caracteriza 
seus sistemas de produção (Santos et al., 2004). Por 
isso percebe-se a necessidade de investir nessa cultura 
criando métodos mais eficazes de reprodução desses 
animais como tais têm-se a sincronização do estro com 
posterior inseminação artificial em tempo fixo (IATF). 
Existem dois métodos básicos de sincronização do 
ciclo estral nas espécies domésticas, um consiste em 
controlar a fase lútea, seja pelo uso de progestágenos 
(progesterona (CIDR), acetato de fluorogestona (FGA), 
acetato de medroxiprogesterona (MPA) e norgestomet), 
ou luteolíticos (cloprostenol e dinoprost) e o outro 
consiste em induzir ou aumentar a resposta ovariana 
através da utilização coriogonadotrofinas (Ecg e Hcg) e 
hormônios peptídicos (GnRH) ou preparações com 
atividade gonadotrófica (Hmg) (Nédélec, 1988).

O projeto consiste em avaliar os protocolos de 
sincronização de estro e da ovulação em cabras
submetidas à inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF), avaliar a eficiência de protocolos de curta 
duração para sincronização do estro e da ovulação em 
cabras constituídos pelas esponjas intravaginais (MAP) 
associado a eCG e PGF2alfa; avaliar a eficácia do 
CIDR de terceira reutilização; avaliar a influência do 
“status” reprodutivo das fêmeas (nulíparas e 
pluríparas); avaliar o tempo para IATF 48 horas após a 
retirada do CIDR e verificar o taxa de prenhez aos 30 e 
45 dias após a IATF.

Material e métodos

O experimento foi conduzido entre os meses de 
agosto de 2008 e julho de 2009, na Fazenda 
Cachoeirinha, situada no município de Sertânia-PE. e 
nos Laboratórios de Biotecnologia da Reprodução da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Foram utilizadas 30 fêmeas, nulíparas e 
pluríparas, mestiças da raça Anglo-Nubiana, com idade 
variando de 12 à 60 meses e escore de condição 
corporal variando de 2,0 à 3,5. Além de dois machos 
vasectomizados e um reprodutor da raça Anglo-

Nubiana com fertilidade comprovada. Os animais 
foram submetidos ao manejo semi-extensivo, no qual o 
suporte alimentar básico era a pastagem nativa da 
caatinga e palma forrageira fornecida uma vez ao dia 
no cocho, além de acesso a água e sal mineral ad 
libidum. As fêmeas foram distribuídas aleatoriamente 
em 4 grupos experimentais. O grupo 1 (G1) foi 
constituído por 08 fêmeas nulíparas que receberam 
CIDR reutilizado durante 06 dias associado a 200 UI 
de eCG e 0.05mg de cloprostenol, aplicados por via 
I.M no 9º dia. 48 horas após a retirada do CIDR foram 
submetidas a IATF por via trans-cervical; No grupo 2 
(G2) também constituído por 08 fêmeas nulíparas as 
quais receberam esponja intravaginal durante 6 dias 
associado a 200 UI de eCG e 0.05mg de cloprostenol 
no momento da retirada, por via I.M. 48 horas após a 
retirada da esponja ou CIDR foram submetidas a IATF 
por via trans-cervical;  No grupo 3 (G3) contendo 07 
fêmeas pluríparas receberam CIDR durante 6 dias 
associado a 200 UI de Ecg e 0,05mg de cloprostenol no 
momento da retirada, por via I.M. 48 horas após a 
retirada do CIDR foram submetidas a IATF por via 
trans-cervical;  No grupo 4 (G4) contendo 07 fêmeas 
pluríparas receberam esponja intravaginal durante 06 
dias associado a 200 UI de eCG e 0.05mg de 
cloprostenol no momento da retirada, por via I.M. 48 
horas após a retirada da esponja foram submetidas a 
IATF por via trans-cervical. 
As observações de ocorrência de estro foram 
implementadas duas vezes ao dia, com auxílio dos 
rufiões, numa relação macho/fêmea 1:20. Os rufiões 
tiveram a região do esterno untada, diariamente, com 
uma mistura de graxa e tinta em pó, na proporção de 
4:1, a fim de facilitar a identificação das fêmeas em 
estro.

Os equipamentos usados para a I.A em caprinos 
foram espéculo (bico de pato ou fixo ou tubular), fonte 
de luz, aplicador para palhetas de 0,25ml, garrafa 
térmica e botijão contendo nitrogênio líquido. Fez-se a 
assepsia da genitália externa e posicionou-se e conteve 
a cabra para inseminar (RIBEIRO, 1997).

Resultados e Discussão

Após a análise dos dados observou-se que o tempo 
médio das inseminações foi de 4,1 min, as nulíparas 



tiveram um tempo médio de 5,6 min e as pluríparas 3,7 
min; o que já era esperado pois devido a maior 
facilidade em ultrapassar os anéis cervicais a 
inseminação foi mais rápida.

Além disso, percebeu-se que as 66,66% das 
nulíparas tiveram deposição do sêmen no 1º anel 
cervical e 33,33% deposição do sêmen no útero, 
entretanto as 57,14%  pluríparas tiveram deposição do 
sêmen no útero, 35,71% deposição no 1º anel cervical, 
7,14% deposição no 2º anel cervical.

Comparando-se os dispositivos intravaginais (CIDR 
e esponja) percebeu-se que o CIDR é um dispositivo de 
fácil aplicação e que promove menor ocorrência de 
traumas, enquanto as esponjas intravaginais 
traumatizam e ainda promovem produção excessiva de 
muco  vaginal, porém ainda não sabemos até que ponto 
essa reação inflamatória prejudica a fertilidade.

Nos quatro tratamentos observou-se a ocorrência de 
estro, em 100% das fêmeas, variando em 30 horas em 
relação ao final do tratamento e início do estro. Quanto 
à duração do estro observou-se uma média de 40 horas, 
o que está dento dos padrões, pois segundo Van 
Rensburg, 1971, já foram observadas durações de estro
tão curtas quanto 22 horas e tão longas quanto 96 horas 
como observou Jarosz, 1971. A alta incidência de 
fêmeas em estro é justificada pela administração de 
gonadotrofinas, as quais estimulam a esteroidogênese, 
segundo Anel-Rodriguez et al., 1986.

Outros trabalhos, como o de Silva & Nunes, 
avaliando protocolos hormonais para inseminação 
artificial em tempo fixo em cabras, utilizando esponjas 
vaginais chegaram a conclusão de que a observação do 
estro aumentariam os índices de fertilidade (Machado, 
2001), pois de acordo com Baril et al., 1992, é difícil 
selecionar o momento apropriado para inseminar, pois 
o intervalo entre o pico de LH e a ovulação é muito 
variável (<18 a >26 horas). Deste modo há inúmeras e 
conflitantes indicações para horários pré-fixados para a 
inseminação artificial. 

No grupo 1, caracterizado pela presença de fêmeas 
nulíparas sincronizadas com CIDR observou-se uma 
taxa de prenhez de 37,5%. O grupo 2, caracterizado 
pela presença de fêmeas nulíparas sincronizadas com 
esponja, observou-se uma taxa de prenhez de 50%. O 
grupo 3, caracterizado pela presença de fêmeas 
pluríparas sincronizadas com CIDR, observou-se uma 
taxa de prenhez de 57,1%. O grupo 4, caracterizado 
pela presença de fêmeas pluríparas, observou-se uma 
taxa de prenhez de 71%. Esses resultados permitem 
concluir que os dois protocolos utilizados são 
eficientes, porém o protocolo constituído pela esponja 
demonstrou resultados mais satisfatórios.
A partir desses resultados pode-se concluir que A 
associação de CIDR + PGF2α + eCG bem como a 
associação de esponja + PGF2α + eCG se mostrou 
eficaz, visto que foi observado sincronização do estro, 
pelo uso do CIDR e da esponja, início de cio algumas 
horas após a aplicação de PGF2α e cabras com 2 
embriões devido ao uso do eCG. O progestágeno mais 
eficaz para esse protocolo foi a esponja, porém a 
diferença não foi tão significativa em relação ao CIDR, 

demonstrando portanto que o CIDR de terceira 
reutilização é também eficaz. Como já era esperado o 
status reprodutivo entre pluríparas e nulíparas foi maior 
entre as pluríparas com 64,28% e menor para as 
nulíparas com 43,75%.
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Tabelas correlacionando o local de deposição do sêmen e o tempo das inseminações.

Grupo 1: Nulíparas com CIDR.

TEMPO IA ANIMAIS LDS* PRENHEZ
09:30 IPA 245 1º ANEL
09:53 IPA 251 1º ANEL OK
10:11 IPA 253 1º ANEL
10:23 IPA 204 INTRA – UTERINA OK
10:38 IPA 238 INTRA – UTERINA OK
10:53 IPA 252 1º ANEL COM REFLUXO
11:12 IPA 242 INTRA – UTERINA OK
11:25 IPA 111 INTRA – UTERINA 

Grupo 2: Nulíparas com esponja.
TEMPO IA ANIMAIS LDS* PRENHEZ
09:40 IPA 243 1º ANEL
10:00 IPA 236 1º ANEL
10:17 IPA 228 1º ANEL OK
10:28 IPA 227 1º ANEL OK

IPA 218 NÃO FOI INSEMINADA
10:56 IPA 219 1º ANEL 
11:17 IPA 237 1º ANEL
11:20 IPA 202 INTRA – UTERINA OK

Grupo 3: Pluríparas com CIDR.
TEMPO IA ANIMAIS LDS* PRENHEZ
09:43 IPA 091 INTRA – UTERINA OK
10:05 IPA 155 1º ANEL
10:19 959 A2 INTRA – UTERINA OK
10:31 IPA 197 INTRA – UTERINA
10:46 13 A3 INTRA – UTERINA OK
10:58 IPA 110 1º ANEL OK
11:18 IPA 106 INTRA – UTERINA OK

Grupo 4: Pluríparas com esponja.
TEMPO IA ANIMAIS LDS* PRENHEZ
09:49 173 A1 1º ANEL
10:07 IPA 127 INTRA – UTERINA
10:21 IPA 140 INTRA – UTERINA OK
10:50 IPA 144 1º ANEL
10:03 21 A INTRA – UTERINA OK
11:09 IPA 102 1º ANEL OK
10:34 IPA 057 2º ANEL OK
LDS* - Local de deposição do sêmen.

Tabela 02: Ocorrência de estro e prenhez de cabras submetidas aos protocolos.

Estro

Grupos No de 

Fêmeas

Ocorrência

N  (%)

FT e IE (horas)

 X ± s

Duração

(horas)

 X ± s

Prenhez

G1 08 100% 30 40 37,5%

G2 08 100% 30 40 50%

G3 07 100% 30 40 57,1%

G4 07 100% 30 40 71%

FT=Final do tratamento.
IE=Início do estro.


