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Um dos fatores determinantes no sucesso da inseminação artificial,
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mento no qual a inseminação é efetuada em relação ao tempo
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taurinos, a ovulação ocorre em média 16 horas após o término do cio e, como na
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prática não é possível determiná-Ia, a inseminação é efetuada tendo como base
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ovulação.
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a manifestação

do cio. Resultados de pesquisa têm demonstrado que os melhores

indices de fertilização têm sido obtidos nas inseminações efetuadas durante os
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terços médio e final do período de cio. A·medida que a inseminação

a

desse período, diminuem as chances de 'concepção, dada à necessidade da presen-
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ça dos espermatozóides

~
o.

"O
<li

se afasta

no trato genital feminino algumas horas antes

a:
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ração do óvulo. Portanto, o conhecimento da duração do cio e do

o

ovulação são fatores de vital importância para o aumento dos índices
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tilidade através da inseminação artificial de bovinos.
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Os trabalhos

sobre duração

dos, na sua maioria,
perado.

No Brasil,

nos, existem

do cio e momento

com animais

apesar

poucas

das raças taurinas
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progesterona
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(1,5 UA/ha).
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em cio quando
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horas.
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foram retirados
foi mantido

de
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a monta

pelo rufião.
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eram re-
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foram con-
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a

es-

da ocorde quatro

como sendo o ponto intermediário

e a observação

em dois períodos:

do

da vagina,

Os animais

e

com as

(24 horas por dia) durante

(OVASCAN)5.
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imediatamente

anterior.

às 7h (manifestaç~es

As in-

entre

19h e

entre 7h e 19h).

experimental

neo. Com base nos resultados
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estas
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edema e secreção

após o término

da ovulação
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contendo

(3h, 7h, 15h, 19h e 23h) os animais
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iniciou-se
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contendo

Brachiaria

de
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do pênis e buçal marcador,

horas

elétrica

pastagens

Após nove dias, os implantes

cir~rgico

A cada quatro

em

na face externa

eram observados

como a resistência

mente,

de

Agropecuária

objetivo

Dez dias após a desmama

cinco dias. Para a constatação

cio, os animais

Durante

Pesquisa

de vacas mestiças,

de 2 ml de solução

de estradiol.
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de

de Pesquisa
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cv. Marandu

siderados

de zebuí-
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brizantha

colhidos

Nacional

MS, e tem como

e idade de 6 a 7 anos, foram mantidas

um rufião,

realiza-

de clima tem-

ser constituída

no Centro

Brasileira
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sido

sobre o assunto.
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têm

e em países
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o presente trabalho está sendo conduzido
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Seis vacas

(SO~) manifestaram

iMplante.

Os cios ocorreram,

implante,

e apresentaram

reram,

em média,

cio durante

50,3 ± 9,9 horas

em média,

duraç~o

os cinco dias após a retirada

de 7,1 ± 1,6 horas.

média

± 12,2 horas após a retirada
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ap6s o i"ício e 11,C ± 8,9 horas ap6s o término
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