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Introdução

Segundo Freneau (2004), os índices reprodutivos do rebanho dependem, em grande parte, da criação, do manejo
e da fertilidade do touro. Para isso, existem procedimentos que incluem medidas de produção, as quais avaliam e
assistem a seleção de touros.
Os conhecimentos adquiridos até o presente momento, para a avaliação dos reprodutores, devem ser realizados,
com três possíveis objetivos: a identificação de touros na condição de subfertilidade, com problemas identificáveis;
a determinação da atual fertilidade de um reprodutor, de fertilidade conhecida por histórico e avaliações prévias e
a identificação de touros que terão fertilidade potencial superior (AMANN e HAMMERSTEDT, 1993; PIMENTEL,
2008).

Objetivos

O objetivo do presente estudo foi determinar a idade à maturidade sexual e sua relação com as características
seminais 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 idade à maturidade sexual foi determinada com base no perfil dos ejaculados, cuja frequência
de defeitos espermáticos maiores deve ser inferior a 15% e defeitos totais inferiores a 30% (GARCIA et al., 1987).
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Resultados e Discussão

Com relação ao estádio de maturidade sexual, os resultados apresentaram 36,7% e 53,4% de animais
classificados como maturos e imaturos, respectivamente. O valor médio registrado para os animais classificados
como impúberes e púberes foram de 6,6% e 3,3%, respectivamente. Os valores obtidos denotaram que 11
(36,7%) animais haviam atingido a maturidade sexual para subsequente uso no regime de monta natural.
As médias para todas as características estudadas aos 18 meses de idade foram consideradas (P<0,05), quando
comparadas, entre os animais maturos e imaturos, exceto para os defeitos espermáticos menores. O peso
corporal, juntamente com o PE e as características seminais foram maiores (P<0,05) para animais maturos do que
para os imaturos sexualmente.
Os resultados apresentados indicam que os animais estavam em desenvolvimento reprodutivo, o que era
naturalmente esperado, por se tratarem de animais em processo de organização e evolução da espermatogênese.

Conclusão

O exame andrológico pode ser utilizado para determinar a idade à maturidade sexual de reprodutores. De forma
precoce, 36,7% reprodutores avaliados da raça Braford, haviam atingido a maturidade sexual aos 18 meses de
idade.
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