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A possibilidade de aumentar a produção de bezerros utilizando sêmen sexado tem sido 

uma importante estratégia econômica para rebanhos de gado de corte e de leite de todo o 

mundo, sendo ainda um desafio os resultados alcançados e os métodos adotados. Com 

isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do momento da inseminação artificial 

e tipo de sêmen (convencional/sexado) em rebanhos submetidos a inseminação artificial 

em tempo fixo (IATF). Foram realizados três experimentos: Experimento 1 (n= 420 

novilhas Jersey), Experimento 2 (n=389 vacas Nelore) e Experimento 3 (n= 339 vacas 

Nelore). Nos Experimentos 1 e 2 os animais foram divididos em 2 grupos: inseminados 

54 e 60 horas, após a remoção do dispositivo de progesterona; e no Experimento 3, os 

animais foram divididos em três grupos: inseminados as 36, 48 e 60 horas após a remoção 

do dispositivo. Além do momento da IATF, também foram subdidividas em grupos que 

foram inseminadas com sêmen convencional e sêmen sexado. Os resultados encontrados 

nos experimentos conduzidos, evidenciaram que houve interação entre o momento da IA 

e o tipo de sêmen (convenciona/sexado), não houve interação entre o momento da IA e 

os diferentes touros utilizados, e melhores taxas de prenhez foram encontradas quando a 

IA foi realizada mais perto do momento da ovulação. Em conclusão, o aumento do 

intervalo de tempo entre a remoção do dispositivo de progesterona e a realização da IATF, 

deve melhorar as taxas de prenhez para programas de IA utilizando sêmen sexado.  
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