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O    'ª'xperimento foi  conduzido numa propriedade do  munidpio de  Barra   do 
Ribeiro,RS,   no  intuito de  determinar  a melhor dose  de  ECG <Syntex),  no 
pFocesso   de  sincron-iz.açcom  esponjas      impregnadas com gestágenos, fo- 
ra da   estaç'ão reprodutiva.  foram uti1 izadas cabras SRD com peso    entre 
30   e  40  kg. Em  todas  as  fêmeas, exceto  as  do-grupo controle,  foi   inse- 
rida   uma  esponja de  po Iiure ano  impregnada com  50mg de"  acetato de   me- 
droxiprogesterona   <Promone-E>,  previamente pulverizada  çom Pentabióti- 
co,    a   qual foi  mantida na  cavidade vaginal  durante 16  dias. Os   trata- 
mentos    foram:   T1:12 fêmeas   cem'ap'ficaç'ão de  300  UI  de  ECG,  via  IM,   'no 
14!!   dia;  T2:10 fêmeas   com  apl icaç'ão de  400  UI   de  ECG,  via IM,  no   14 
dia e   T3:13   fêmeas   controle.  Os machos  foram colocados  com as   fêmeas 
logo  após   a remoç'ão  das  esponjas e  permaneceram  com  as  mesmas  durante 
10   dias.  foi  observado que  o  uso  de  antibiótico nas  esponjas f o i ef i- 
caz    para evitar    contaminações  a nfvel  vaginal.  Através da  análise es- 
tatística <Qui-quadrado)   do  percentual de  prenhez  aos  GO  dias  após    a 
cobertura,   n'ão   foram verificadas  diferenças <X2=0,08) entre  o   T1(9/12 
- 75%),    T2  (8/10- 80%)  e  T3  (10/13- 76,9%),  demonstrando ser    possf- 

. 

! para  a necessidade de  postar iores   i nvest.igações sobre  a ·intensidade  e

 ve1 a   reduç'ão   da  dose  de  ECG I   com  consequente  reduç'ão  dos    custos   na 

aplicaç'ão  da   técnica. O   fato do _grupo  controle ter apresentado um ín- 
dice satisfatório  de  prenhez,  com cobertura no  mês de  setembro,  alerta 

duração  do  anestro estacionai 1    pois os  dados   est'ão em  desacordo com 
as  informações fornecidas pela maioria  dos  caprinocultores. 
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