
MOMENTO IDEAL DE 
INSEMINAR 

 
VACAS OBSERVADAS 
EM CIO PELA MANHÃ 

(ACEITANDO A 
MONTA) 

 

 
DEVERÃO SER 

INSEMINADAS À TARDE 
DO MESMO DIA 

 
VACAS OBSERVADAS 
EM CIO PELA TARDE 

(ACEITANDO A 
MONTA) 

 

 
DEVERÃO SER 

INSEMINADAS PELA 
MANHÃ DO DIA 

SEGUINTE 

HORÁRIO DE COMUNICAÇÃO 

INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES 

Ciclo estral:  é o intervalo que 
compreende o início do período do cio 
até o início do próximo. O intervalo médio 
de repetição do cio na vaca é de 21 dias, 
podendo variar de 17 a 24 dias. 
 

Manejo nutricional: fornecimento de 
boas pastagens e/ou de silagem, 
suplementação mineral adequada em 
cochos cobertos. São de extrema 
importância! 
 

Manejo sanitário: controle 

antiparasitários tanto endoparasitas 
(vermes) e ectoparasitas (carrapato e 
berne), além de vacinas para controle de 
doenças reprodutivas. 
 

e fertilidade 
 
 variar de 17 a 24 dias.  

CIO PELA MANHÃ 
Quando a vaca apresentar os sinais de 

cio pela manhã, informar até no 
máximo às 11:00 horas do mesmo dia. 

 

CIO PELA TARDE 
Quando a vaca apresentar os sinais de 

cio pela tarde ou ao anoitecer, informar 
até no máximo às 09:00 horas do dia 

seguinte. 

Diretoria de Agricultura 
e Fomento Agropecuário 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
 EM  

BOVINOS 

Associação entre manejo 
nutricional, sanitário e o 

momento correto da 
comunicação do cio são 

ferramentas que aumentam a 
taxa de prenhez na propriedade. 

Fixo: (47) 3386 – 1050, ramal 2003   
Fixo: (47) 3380 – 5801 - Agricultura 
Celular: (47) 999785 – 0141 (WhatsApp) 
 Aos finais de semana e feriados solicitar o 

serviço através do número do celular  
 

OBS: entregue em anexo os finais de semana e feriados 
que serão prestados o serviço de inseminação artificial 

 



Ovulação 
6-12 horas pós cio 

 
Duração média 

 
 

4 – 10 horas 

 
 
 
 

 Inquietação 
 Cauda erguida 

 Vulva inchada e brilhante 
 Urina constantemente 

 Muco cristalino 

Monta em outras 
fêmeas, mas NÃO 
ACEITA A MONTA! 

PRÉ-CIO 

MUITO CEDO PARA INSEMINAR 
MUITO 
CEDO 

MELHOR MOMENTO 
PARA INSEMINAR 

BOM  
MUITO 
TARDE 

BOM  

Duração média 
 
 

6 - 12 horas 

 
 
 
 
 

NÃO ACEITA A MONTA! 

Duração média 
 
 

10 – 18 horas 
 
 
 

 
 

 Inquietação 
 Cauda erguida 

 Vulva inchada e brilhante 
 Urina constantemente 

 Muco cristalino 

ACEITA A MONTA! 

CARACTERÍSTICAS                                   CARACTERÍSTICAS                          CARACTERÍSTICAS 

Vão diminuindo em frequência e em intensidade à medida que se aproxima o final do cio 

18 hrs  24 hrs  12 hrs  6 hrs  0 h  

Ovulação 
6-12 horas pós cio 

 

CIO PÓS-CIO 


