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A sincronização das ovulações e a taxa de gestação podem variar entre os diferentes 

protocolos de IATF. Entender como bovinos localmente adaptados respondem a esses 

diferentes protocolos, faz-se necessário para a escolha do melhor caminho a ser utilizado na 

produção e reprodução desses animais. O objetivo do trabalho foi avaliar a taxa de gestação 

de fêmeas Curraleiro Pé-Duro submetidas a diferentes protocolos de sincronização de cio. 

Foram utilizadas 88 fêmeas (primíparas, pluríparas e nulíparas), lactantes e não lactantes, 

entre dois e seis anos de idade. Os animais foram divididos em dois grupos (G1 e G2). Animais 

do G1 receberam implante de progesterona (P4) e 2mg de benzoato de estradiol (BE) no dia 

0, 150 μg de D-cloprostenol Sódico (PGF2), 300 UI de eCG e 1mg de BE no dia 8, mesmo 

dia em que foram retirados os implantes de P4. Animais do G2 receberam implante de P4 e 

2mg de BE no dia 0, 150 μg de PGF2, 300 UI de eCG no dia 8, no dia 9 aplicou-se 1mg de 

BE e retirou-se o implante de P4. As inseminações foram realizadas 40-42(G1) e 24-26(G2) 

horas após a retirada do implante de P4. Para  analise dos dados utilizpu-se o teste de chi-

quadrado (χ2) com correção de Yates.  O diagnóstico de gestação foi realizado por avaliação 

ultrassonografica transretal 30 dias após as inseminações. A taxa de gestação para as fêmeas 

do G1 foi de 23% e 20% para G2. Não foram observadas diferenças estatísticas para taxa de 

gestação entre os grupos. Apesar disso o protocolo utilizado no G1 tem como característica 

um manejo a menos, o que facilitaria a aplicação do mesmo. 
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