
Co~, ,'.l.II 8' / 

1--1 f1l1 l-DIr~G; JjJ ~ . ~~ -<I - ~ ~ ·-t n-rrr -~~Lt -~lIT:' ~tr~ 
I COl" 1 Fe r:;d WIIJ /~I l e i' 

~~.;,n~;· :.:~r;; r..~·n.:c:c! ·-l 

':-:j ~I -fli . • 1 
, 1 

Dnve - th rOU~lh 01' [1 1"1 \ '12 3 1 1) n~1 f=" e·?ding ."!' lIe ,r I 

ASSOCIAr:;,Ao PORTUGUESA DE ENGENHEIROS ZOOTECNICOS 



FfCHA TE'CNlCA 

Director: 
Ant6nio Ferre ira 

Admiuistrador: 
J. Carios Almeida 

Editor: 
Amonio A. FOrHafnhas Fernandes 

Editor-adjUllto: 
Miguel Rodrigues 

Comissao editorift/: 
AJfredo Teixeira 
Claudino Marcs 
Emidio Gomes 
Jorge Azevedo 
Oldemiro Rego 
Rag ue! Lucas 
Vasco Ficas Cruz 

Propriedarie: 
Associa<yao Porruguesa dos Ellgenheiros 
Zootecnicos (APEZ) 

Design grdfico e impl'esslio: 
Emilio Samos e Adelaide Ferreira 
Servi~os Gdficos da UTAD 

Periotfir.:idllde: Semcstral 
Deposito Legal N° 76207/9 4 

Tiragem: 600 exemplares 
Preeo: 7,50 curDS 

Di s{ribll i~ao gra ruilCl aos socios 

o conte Lido dos arrigos assinados e da 
responsabilidade dos aucores. 

E"dereroIAddrcss: 
Aparrado I 0 13,5000-911 Vila Rea!, Portugal 
Telef: (+351 ) 259 .'350531 
Fax: (+351) 259 350560 
fonrain@utad.pt 
http://www.urad.pt/apez 

Apoios: 

Univcrsid;;ldc de Tras-os~Montcs cAito Douro 

FCT 
F:~~;:i~;~ft~j'p~~";:~";l Cicncia c TccIlologia 
"".t .. "", 01 .. ,,,, " .. 1 C" .... '" T " _0101;'. r""' "I'" ,,", Q . .. h,. CO""' .... ,;~ .t.. A[,,;o In 

E pcrmiliua a rcprotl~ :i.o do con!c iido desl;! rcvisla 

The TI'prlJl/lIcliml /l1 'IIf COllie/II (Jl llli.~ pllulil'at imr is 111'1111111<'11 

[)cscj~mm esiabclcccr pcrmula com oulras puhlic'I~'6c s 

W(~ wish to l'slIIbliJII cxd /{/Ilse lI'illl IIllrer plfu/icmilJllJ 

Os trab::dho, subrnclidos para publica~:i.o s~o :1I1~lisados por cspccialisl'IS 

Papen submiuf ll Illr publiwtioll (lrc peer rCI'iew('11 



-

Correia el at 
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ABSTRACT 

The main aim of this paper was to study the effect of two different rearing regimes 

(permanent rearing vs. ~ nocturnal" rearing + daily milking) on postpanum anoestrus 

on Po rtuguese Serrana goats, ecotype Transmontano, kidded at fa ll. Present study 

was performed in Braganc;a (latitude 41 0 49' N, longitude 6° 40' Wand altitude 720 me

ters), at the Agrarian Superior School farm of Sta Apol6nia. Twenty-four adult (4 -5 

years old ) Serrana goats were selected for thi s study. Mean in terva l between kidding 

and first postpartum increase in plasmatic concentra tion of progesterone (P>0.5 ng/ 

ml) was of 54.0 ± 12.4 days. About 58.7% of the Serrana goats presented a "short" 

first luteal phase while the other 41.3% presented a "normal" one. Mean interval 

between kidding and first postpartum heat was of 56.3 ± 18.7 days. Serrana goats 

return to sexual activity did not vary significantly accord ing to rearing reg ime. 

Key words: goats , postpartum anoestrus, rearing regime 

EFEITO DO REGIME DE ALEITAMENTO SOBRE A DURAt;AO 
DO PERIODO DE ANESTRO POS-PARTO EM CABRAS DA 

RAt;A SERRANA - ECOTIPO TRANSMONTANO - PARIDAS NO 
OUTONO 

RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com 0 objectivo de estudar 0 efeito da aplicagao 

de dois regimes diferentes de aleitamento (amamentagao vs. amamentagao "nocturna" 

+ ordenha) sobre a duragao do periodo de anestro p6s-parto, em cabras da ral):a 

Serrana, ec6tipo Transmontano, pandas no fina l do Outono. Na cidade de Braganga 

(lati tude 41 ° 49' N, longitude 6° 40' We altitude 720 metros), mais precisamente na 

Quinta de Santa Apol6nia, pertencente a Escola Superior Agraria de Braganga, urn 
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grupo de 24 cabras da rac;a Serrana, ecotipo Transmontano, com 4 a 5 anos de 

idade, foi escolhido para a realizac;ao deste estudo. Adurac;ao do intervalo medio de 

dias observados entre 0 parto e a primeira sub ida das concentrac;6es plasmaticas de 

progesterona pos-parta (P>0,5ngiml) fai de 54,0 ± 12,4 (40-95 dias). A durac;ao da 

primeira fase lutea pos-parta foi curta em 58,3% das cabras e normal nas restantes 

41,7%. A durac;ao do intervalo media de dias registados entre 0 parto e a 1° cio pos

parto fo i de 56,3 ± 18,7. A retoma da actividade sexual pos-parto nao variou 

significativamente em func;ao do regime de aleitamenta utilizado. 

Palavras-chave: anestro pos-parta, caprinas, regime de aleitamento 

INTRODUC;:AO 

A retoma da actividade sexual p6s-parto depende de varios factores, dos 

quais gostariamos aqui de destacar: a esta~ao do ana (Bocquier et al., 

1993;Gonzalez Lopez, 1993; Delgadillo et al., 1998), a lacta9ao (Short et al., 1990; 

Gonzalez Lopez, 1993) e a regime de aleitamento (Short et al., 1990; Delgadillo 

et al., 1998; Gordon, 1999). Aac~80 destes facto res sabre a reinicio da actividade 

sexual pas-parto das cabras Serranas e ainda pouco conhecida, apesar dos 

trabalhos realizados por Mascaranhas et al. (1995), Fonseca (1998), Correia et 
al. (2001) e Azevedo et al. (2002). De acordo com Mascaranhas et al. (1995), a 

dura~ao do periodo de anestro pas-parte das cabras Serranas, ec6tipo Ribatejano, 

depende claramente da esta~80 do ana em que a parto ocorre. Par seu turno, os 

resul tados encontrados por Correia et al. (2001) e Azevedo et al. (2002) parecem 

igualmente ind icar uma forte influencia da sazonalidade sabre a regresso a 
actividade sexual p6s-parto das cabras Serranas, ec6tipo Transmontano. Contudo, 

ao que sabemos, os efeitos da lacta980 e/ou do regime de aleitamento sabre a 

retoma da actividade sexual p6s-parto das cabras Serranas, ec6tipo 

Transmontano, permanecem totalmente desconhecidos. 

Este ensaio teve com principal objectiv~ estudar 0 efeito da aplica980 de 

dais regimes alternativos de aleitamento sabre a dura980 do periodo de anestro 

p6s-parto, em cabras da ra9a Serrana, ec6tipo Transmontano, paridas no final do 

Outono. 

MATERIAL E METODOS 

Este estudo foi realizado na cidade de Bragan9a (latitude 41 ° 49' N, longi

tude 6°40' W e altitude 720 m), mais precisamente na Quinta de Santa Apol6nia, 

pertencente a Escola Superior Agraria de Bragan~a (ESAB), entre 29 de Novembro 

de 2001 e 15 Mar~o de 2002. 
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Animais 

Um grupo de 24 cabras adultas (4-5 anos) da rac;:a Serrana, ec6tipo 

Transmontano, todas elas cobertas por monta natural (sem terem side submetidas 

a qualquer tratamento hormonal) e que pariram sem qualquer problema (entre 29 

de Novembro e 6 de Dezembro de 2001), fo i utilizado na realizac;:ao deste trabalho. 

A percentagem de cabras que pari ram uma s6 cria (70,8%) revelou-se 

estatisticamente superior a percentagem de cabras que pariram duas crias (29,2%) 

(X'=35,280; P:50,001). Por outro lado, estas cabras pariram mais femeas (64,5%) 

do que machos (35,5%) (X'=15,680; P:50,001). 

Todas as cabras foram alimentadas ad libitum com lena de prados naturais 

e entre 350-400 g/dia de alimento concentrado comercial. A alimentac;:ao destas 

lemeas foi sempre feita em grupo. 

Regime de aleitamento 

Uma semana ap6s 0 parto, as cabras e respectivos cabritos loram 

aleatoriamente divididos em dois grupos: 

Amamenta~ao (n = 10) - Os cabritos foram deixados em contacto 

permanente com as respectivas maes. 

Amamenta~ao "nocturna" + Ordenha (n = 14) - Os cabritos foram 

diariamente separados das respectivas maes, apenas podendo contactar 

com estas durante 0 periodo "nocturno" do dia (das 16:30 as 8:30 h). 

Imediatamente antes da junc;:ao, as cabras foram diariamente ordenhadas. 

Determina~ao do peso corporal 

Pouco tempo ap6s a expulsao das placentas, as cabras foram pesadas numa 

balanc;:a com jaula (sensibilidade minima de 100 g). Posteriormente, as pesagens 

foram feitas semanalmente. 

Determina~ao do estado fisiol6gico 

Ap6s 0 parto, com 0 intu ito de estudar a actividade ovarica das cabras, foi 

feita, duas vezes por semana (segundas e quintas-feiras), pela manha, uma recolha 

de sangue, com 0 auxilio de tubos de ensaio vacuonizados e heparinizados, 

atraves da punc;:ao da veia jugular. Ap6s a centrifugac;:ao do sangue, a 3.000 r.p.m., 

durante 15 minutos, procedeu-se a separac;:ao do sobrenadante, ou seja, do plasma 

sanguineo. A tecnica de RIA utilizada na determinac;:ao dos niveis plasmaticos de 

progesterona foi a indicada pelo fabricante dos kits (Diagnostic Products Corpo

ration). Os coeficientes medios de variac;:ao inter e intra-ensaio foram, 

respectivamente, de 9,8 e 6,2%. 
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A recolha das amostras de sangue come90u a ser feita , no maximo, 4 dias 

ap6s 0 parto. Considerou-se que as cabras se encontravam em anestro, ate aD 

momento em que os niveis plasmaticos de progesterona se elevaram, pela primeira 

vez, acima dos 0,5 ng/ml (PSCPP). 

As fases luteas foram consideradas de dura9ao curta, normal ou persistente, 

consoante os niveis plasmaticos de progesterona se mantiveram elevados du

rante 3-12 dias, 13-18 dias ou >18 dias, respectivamente (adaptado de Corteel, 

1972). 

Detec<;ao dos cios 

Antes de pari rem, as cabras foram alojadas num recinto contiguo a Dutro, 

no qual estavam alojados tres bodes inteiros; a dividi-Ios estava apenas uma 

cerca de rede. 

Com 0 intuito de se proceder a identifica9ao das cabras em cio, equiparam

se dois bodes vasectomizados (atraves da abla9ao de uma pequena por9ao do 

canal deferente) com arneses marcadores. A identifica9ao das marca90es foi feita 

duas vezes por dia (logo pela manhii e aD fim da tarde). Os bodes permaneceram 

junto das cabras durante tOdD 0 ensaio. 

Analise estatistica 

Com 0 objectivo de identificar diferen9as estatisticamente significativas en

tre alguns par<3metros efectuaram-se analises de variancia, segundo 0 teste de 

BonferroniiDunn (Dunn, 1961 ). Com 0 intuito de se estabelecerem rela90es entre 

alguns par<3metros foram feitas analises de correla9ao e regressao (Steel e Torrie, 

1980). Com a finalidade de se compararem frequencias utilizou-se 0 teste de x' 

(Snedecor e Cochran, 1980). Os dados foram expressos em Media ± Desvio 

Padrao. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Imediatamente ap6s 0 parto, as cabras estudadas apresentavam um peso 

corporal medio de 42,3 ± 5,6 kg (c.v. = 13,2%). Nesse momento, as cabras que 

pari ram duas crias eram mais pesadas do que as que pariram somente uma 

(P<;0,01) (Quadro I). 

Quando da PSCPP, as cabras Serranas pesavam, em media, 39,8 ± 5,2 kg 

(c.v. = 13,1 %). 0 regime de aleitamento praticado niio influenciou 

significativamente 0 peso corporal a PSCPP (P>0,05). Nesta altura, as cabras 

que amamentavam duas crias eram igualmente mais pesadas do que as que 

amamentavam apenas uma (P<;0,05) (Quadro I). Entre 0 parto e a PSCPP, as 

cabras perderam, em media, 2,5 ± 1,6 kg (c.v. = 63,1%). Estatisticamente, esta 
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perda de peso revelou-se nao significativa (P>0,05). No mesmo sentido, nem 0 

regime de aleitamento utilizado, nem 0 numero de crias amamentadas afectaram 

significativamente a perda de peso observada entre as cabras (P>0,05). 

QUADRO I - PESO CORPORAL MEDIO OAS CABRAS IMEDIATAMENTE APCS 0 PARTO, A PSCPP E AO 10 CIO POS

PARTO, EM FUNCAo DO TIPO DE PARTO . 

Tipo de parto 

Simples 

Duplo 

Parto 

40,4"±5,1 kg 
b 

46,9 + 3,8 kg 

pscpp 

" 37,8 ± 4,2 kg 

44,6
c 

+ 4,3 kg 

a;t:b , para P::;O,01; actc, para P::;O,05 (entre linhas). 

10 cia 

" 37 ,6 ± 4,7 kg 

43,7
b 

+ 4,2 kg 

Quando da apresenta,ao do 1° cio pas-parto, as cabras Serranas pesavam, 

em media, 39,4 ± 5,3 kg (c.v. = 13,5%). Tambem neste caso, 0 regime de 

aleitamento aplicado nao afectou significativamente 0 peso corporal apresentado 

pelas cabras ao 1 ° cio (P>0,05). Por seu turno, as cabras que amamentavam 

duas crias continuavam a ser mais pesadas do que as que amamentavam somente 

uma (P:oO,01) (Quadro I). Em media, entre 0 parto e 0 1° cio p6s-parto, as cabras 

perderam 2,9 ± 2,0 kg (c.v. = 67,0%). Esta perda de peso mostrou-se tambem 

estatisticamente nao significativa (P>0,05). Ao longo deste intervalo, nem 0 re

gime de aleitamento utilizado, nem 0 numero de crias amamentadas afectaram 

igualmente a perda de peso registada entre as cabras (P>O,05). 

Neste trabalho, as cabras que pariram gemeos foram sempre mais pesadas 

do que as pari ram apenas uma cria. Na verdade, as diferen,as de peso observadas 

entre estes dois grupos de cabras mantiveram-se sensivelmente constantes ao 

longo de todo 0 ensaio. Por outro lado, as perdas de peso verificadas entre 0 

parto - PSCPP e 0 parto - 1 ° cio p6s-parto revelaram-se estatisticamente nao 

significativas. Finalmente, ha que referir que 0 regime de aleitamento utilizado 

nunca influenciou significativamente a varia,ao do peso corporal observada en

tre as cabras estudadas. 

Fim do anestro fisiol6gico p6s-parto 

A dura9aO do intervalo medio de dias registados entre 0 parto e a PSCPP foi 

de 54,0 ± 12,4 (c.v. = 22,9%). Adura9aO deste intervalo nao foi significativamente 

influenciada pelo regime de aleitamento aplicado (P>0,05) (Quadro II). Oa mesma 

forma, nem 0 peso corporal apresentado pelas cabras imediatamente ap6s 0 

parte ou quando da PSCPP, nem 0 numero de crias amamentadas condicionaram 

significativamente a dura980 do intervalo parte - PSCPP (P>0,05). 

5 
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Q UADRO II - DURACAO MED IA DOS INTERVALOS PARTO - PSCPP E PARTO - 1° CIO PQS-PARTO E PERCENTAGENS 

DE CABRAS QUE APRESENTARAM CIO ANTES OA PSCPP E/ou UMA 1 a FASE LUTEA DE DURACAO NOR

MAL, EM FUN!;AO DO REGIME DE ALEITAMENTO . 

Amamentayao AmamenlayaO "nocturna" + ordenha 

Parto - PSCPP 51 ,3
a ± 11 ,0 dias 57 ,6

a ± 13,7 dias 

Parto - 10 cio 50,1
a 

± 16,1 dias 64 ,4 a ± 19, 5 dias 

% cabras com cio antes 70 ,Oa % 57 ,1 b% 

da PSCPP (n = 7) (n = 8) 

% cabras com l' fase 40 ,Oa % 42 ,9
a

% 

lutea normal (n = 4) (n = 6) 

% cabras com cio e l ' 16,7
a

% 57, 1 b% 

fase Jutea normal (n = 1) (n = 4 ) 
Rtb, para P:;;O,001 (entre colunas). 

Fonseca (1998), utilizando cabras Serranas, ecotipo Transmontano, paridas 

no Outono (inicios de Novembro), verificou que 0 regresso a ac!ividade ovarica 

"completa" ocorreu 17-106 dias (media = 101 dias) apos 0 parto. Por outras 

palavras, em media, as cabras estudadas por Fonseca (1998) tiveram um periodo 

de "inactividade" ovarica pos-parto superior ao das cabras por nos estudadas. Eo 

provavel que esta diferen9a se relacione com 0 facto das cabras estudadas por 

Fonseca (1998) terem perdido peso de uma forma estatisticamente significativa 

entre 0 parto - PSCPP, enquanto que as cabras por nos estudadas 0 fizeram de 

um modo estatisticamente nao significativo. 

Nas cabras Serranas, ecotipo Ribatejano, a dura<;:ao do periodo de 

"inactividade" ovarica pos-parto depende da esta9ao do ano, ocarrendo a retoma 

da actividade ova rica "completa" 20-85 dias depois do parto (Mascaranhas e/ al., 

1995). Nas cabras Serranas, ecotipo Transmontano, paridas no Inverno (Fevereiro 

- Mar<;:o), a actividade ovarica "completa" reinicia-se 38-131 dias apos 0 parto 

(Correia et a/. , 2001). Por seu turno , quando estas mesmas cabras parem no 

Verao (Julho - Agosto), 0 regresso a actividade ovarica "completa" produz-se 19-

75 dias pos-parto (Azevedo et al., 2002). Finalmente, os dados par nos recolhidos 

indicam que as cabras Serranas, ecotipo Transmontano, paridas no Outono 

(Novembro - Dezembro), recome<;:am a sua actividade ovarica "completa" 40-95 

dias depois do parto (Fig. 1). Neste sentido, a retoma da actividade ovarica 

"completa" pos-parto das cabras Serranas, ecotipo Transmontano, parece 

depender igualmente da esta9ao do ano. 

De acordo com Mascaranhas et ai, (1995), a esta<;:ao de anestro das cabras 

Serranas, ecotipo Ribatejano, estende-se de Janeiro a Maio. Embora a esta<;:ao 

reprodutiva das cabras Serranas, ecotipo Transmontano, nunca tenha side 
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cientificamente determinada, as dados de campo indicam uma diminui9ao do 

numero de cobri90es entre Janeiro e Abril. Neste sentido, as cabras estudadas 

terao parido na fase final da esta9ao reprodutiva. Porem, ao contnirio do que se 

esperava, estas cabras retomaram a sua actividade ovarica "completa" em plena 

period a de anestro sazonal. Na verdade, as dados recolhidos nos traba lhos 

desenvolvidos par Correia et a/. (2001) e Azevedo et a/. (2002) indiciavam que as 

cabras Serranas, ecatipo Transmontano, possuiam um anestro sazonal alga 

marcado, capaz, pel a menos, de "camuflar" a anestro pas-parto. Tendo em conta 

a conjunto dos resultados anteriormente referidos , e possivel que, nestas cabras, 

a dura9ao do periodo de anestro pas-parto seja condicionada pelo fotoperiodo 

prevalecente na fase imediatamente posterior ao parto. 

100 -- ------- - - -,-

(%) 80 ---- - ~: ~ 

:~ := = - I-
20 11- - [ 1;-1 

o -f--'-' 11-,-J...1.,u 1 -yJ..L,u-y-u,.LLl.,u-yJ..L,u-y.u..,~ 0 PJlliU':l C'n:.1~ ao "nQct:Jma" ... ordcdl<l 

40 45 50 55 60 65 70 75 SO 85 90 95 

mas pos-pmto 

Figura 1. Percentagem acumulada de cabras "ciclicas" nos primeiros 95 dias pas-parto. 

A lacta9ao e, de uma forma mais acentuada, a estimula9ao dos tetos (suc9ao) 

afectam negativamente a retoma da actividade sexual pas-parto das femeas 

reprodutoras (Bocquier et a/., 1993; Delgadillo et a/., 1998; Mwaanga e Janowski, 

2000), uma vez que deprimem a secre9ao de LH (Lozano et a/. , 1998; Gordon, 

1999). Neste ensaio, as cabras que terao sido sujeitas a um maior numero de 

mamadas por dia (permanentemente acompanhadas pelos cabritos) produziram 

a PSCPP ao mesmo tempo que as restantes cabras , au seja, neste caso, um 

maior nvmero de estimula90es dos tetos nao tera determinado um atraso no 

reinicio da actividade ovarica "completa" pas-parto. 

A dura9ao da primeira fase lutea pas-parto foi curta em 58,3% (n = 14) das 

cabras estudadas e normal nas restantes 41,7% (n = 10) (;.::2=5,142; P';0,05) . 0 
regime de aleitamento empregue nao afectou signilicativamente as percentagens 

de cabras que produziram uma primeira fase lutea de dura9ao curta au normal 

(x'=0, 185; P>0,05) (Quadro II). Adura9ao da primeira fase Ivtea nao loi igualmente 
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influenciada pelo peso das cabras encontrado imediatamente ap6s 0 parte ou 

quando da PSCPP, pelo numero de crias amamentadas ou pela durayao do 

intervalo parto - PSCPP (P>0,05). 0 reinicio da actividade ova rica "completa" 

p6s-parto e frequentemente marcado pela ocorrencia de ciclos de curta durayao 

(Camp et al., 1983; Tasende et al., 2002), resultantes de um deficiente 

funcionamento do eixo hipotalamo-hip6fise-ovarios, motivado pel a ausencia previa 

de niveis adequados de progesterona (Garverick et al., 1992; Tasende et al., 

2002). 

Fim do anestro comportamental pas-parto 

Os primeiros sinais detectaveis de cio surgiram, em media, 56,3 ± 18,7 dias 

ap6s 0 parto (c.v. = 33,2%). 0 regime de aleitamento nao afectou significativamente 

a dura<;ao do intervalo parto - 1° cio detectavel (P>0,05) (Quadro II). 

Entre as cabras que amamentaram permanentemente as crias, 70,0% 

manifestou cio antes da PSCPP, enquanto as restantes 30,0% s6 0 fizeram 13-30 

dias ap6s a PSCPP (l=32,000; PSO,001). De entre as cabras que amamentaram 

as crias apenas durante 0 periodo "nocturno" do dia e que foram diariamente 

ordenhadas, 57,1% apresentou cio alguns dias antes da PSCPP, enquanto que 

as restantes 42,9% s6 0 fizeram 11-34 dias ap6s a PSCPP (X'=3,920; P"0,05). 

Do ponto de vista estatistico, a diferen<;a observada entre estes dois grupos de 

cabras revelou-se na~ significativo (l=3,646; P>0,05). Segundo Chemineau 

(1987), a retoma da actividade sexual sazonal e frequentemente marcada pela 

ocorrencia de ovula<;6es silenciosas. No trabalho realizado por Correia et al. (2001), 

nenhuma das cabras paridas no Inverno apresentou cio antes da PSCPP. Por 

seu turno, no ensaio levado a cabo por Azevedo et al. (2002), todas as cabras 

paridas no Verao manifestaram cio antes da PSCPP. Assim, tudo indica que a 

retoma da actividade estrica p6s-parto das cabras Serranas, ec6tipo 

Transmontano, depende tambem da esta<;ao do ano em que 0 parto ocorre. 

A diferen<;a observada entre grupos, relativamente a percentagem de cabras 

que apresentaram cio antes da PSCPP e uma primeira fase lutea de dura<;ao 

normal, mostrou-se estatisticamente significativa (X'=34,320; P,,0,001) (Quadro 

II). Esta foi estatisticamente mais elevada entre as cabras que amamentaram as 

crias apenas durante 0 periodo "nocturno" do dia e que foram diariamente 

ordenhadas do que entre as cabras que amamentaram permanentemente as 

suas crias (57,1% vs. 16,7%). 

De acordo com 0 conjunto dos resultados anteriormente apresentados, a 

retoma da actividade sexual p6s-parto das cabras Serranas, paridas no final do 
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Outono, e franca mente dificil, independentemente do regime de aleitamento 

considerado - amamentayao vs. amamentayao "nocturna" + ordenha. 

CONCLUSOES 

Face as condiyoes em que este trabalho foi desenvolvido, a metodolDgia 

empregue e aos resultados conseguidos, pensamos ser possivel t irar 0 seguinte 

conjunto de conclusoes: 

- A duray80 do interva lo medio de dias registados entre 0 parto e a PSCPP 

fo i de 54,0 ± 12,4 (40-95 dias). 

- A durayao da primeira fase lutea p6s-parto foi curta em 58,3% das cabras 

estudadas e normal nas restantes 41,7%. 

- A durayao do intervalo medio de dias observados entre 0 parto e 0 1° cio 

p6s-parto foi de 56,3 ± 18,7. Cerca de 62,5% das cabras Serranas 

estudadas apresentaram cio antes da PSCPP, enquanto as restantes 

37,5% s6 0 fizeram depois. 

- A retoma da actividade sexual p6s-parto nao variou significativamente 

em funyao do reg ime de aleitamento utilizado. 
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