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Introdução

A seleção de reprodutores por meio do exame andrológico tem por finalidade a obtenção de informações que
permitem estimar o potencial reprodutivo dos touros (SILVA, 2011).
Apesar do evidente benefício do exame andrológico, muitos criadores tem pouca ou nenhuma informação sobre a
fertilidade de seus reprodutores, uma vez que, criam de forma conjunta, dificultando a identificação daqueles
inférteis ou de baixa fertilidade (MENEGASSI et al., 2011).
A cada dia que passa a necessidade de conhecer e caracterizar os estágios do desenvolvimento sexual dos
reprodutores, que são de fundamental importância para o embasamento de técnicos e pecuaristas, que buscam
maximizar a utilização de reprodutores geneticamente superiores, tanto para a monta natural, como para as
coletas de sêmen, em centrais (MIRANDA NETO, 2001).

Objetivos

O objetivo do presente estudo foi determinar a idade à puberdade e sua relação com as características seminais e
a classificação andrológica por pontos (CAP) em touros jovens da raça Braford criados a pasto.

Material e Métodos

Trinta touros jovens da raça Braford, hígidos, selecionados aleatoriamente do rebanho da fazenda, foram
submetidos ao exame andrológico (exame clínico e avaliação física e morfológica do sêmen) aos 16 meses de
idade. O exame andrológico seguiu os padrões recomendados pelo Cbra (2013).
Posteriormente, a puberdade foi classificada em quatro categorias: impúbere (ejaculado com espermatozóides
ausentes); pré-púbere (ejaculado com concentração espermática < 50 x 106 espermatozóides); púbere (ejaculado
com motilidade espermática retilínea = 10% e concentração espermática = 50 x 106 e = 100 x 106
espermatozóides) e pós-púbere ou adolescente (ejaculado com concentração espermática = 100 x 106
espermatozóides) (MIRANDA NETO et al., 2011).
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Resultados e Discussão

Considerando todos os touros avaliados, os resultados apresentaram 36,7%; 23,5%; 23,5% e 16,7% de animais
classificados como pós-púberes; púberes, impúberes e pré-púberes, respectivamente. De maneira geral 18
(60,0%) animais haviam atingido a puberdade aos 16 meses de idade.
Durante o estudo foram observadas diferenças (P<0,05) entre as médias das características estudadas aos 16
meses de idade. Os animais classificados como impúberes, apresentaram ausência de espermatozóides
(azoospermia) e, por isso, não houve comparação entre as categorias do estádio de puberdade. O
turbilhonamento espermático só foi observado nos animais pós-púberes.
A análise revelou que houve aumento (P<0,05) das médias a partir da categoria de animais púberes, com maior
aumento nos animais pós-púberes.

Conclusão

O exame andrológico pode ser utilizado para determinar a idade à puberdade de reprodutores.
De forma precoce, 60,0 % dos reprodutores avaliados da raça Braford haviam atingido a puberdade aos 16 meses
de idade.
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