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1

INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil tem mantido a posição de principal exportador de carne bovina
possuindo um rebanho com 170 milhões de cabeças dos quais 80% são zebuínos ou
cruzados com zebu, 90 milhões destes são da raça Nelore. A grande importância desta
raça na pecuária nacional é conseqüência de características específicas que incluem
rusticidade e adaptação ao sistema de criação extensivo com baixo custo (ACNB,
2003). Recentemente com o surgimento do “mal da vaca louca” conseqüência de
manejo de criação intensivo, a produção de carne bovina nacional ganha um apelo de
importância sanitária que possibilitará a abertura de novos mercados no exterior uma
vez que a maioria do rebanho nacional é mantida à pasto, conhecido como “boi verde”
o que dificulta a ocorrência desta doença. Como há limitação na superfície para a
expansão das fronteiras agrícolas e existe a necessidade de incrementar a
produtividade da pecuária de corte nacional, resta aumentar a eficiência dos animais do
rebanho.
Os bovinos taurinos são adaptados para regiões de clima temperado enquanto que os
zebuínos são mais bem adaptados para regiões de clima tropical (BÓ et al., 2003), uma
conseqüência fisiológica resultante da maior adaptação à pressão ambiental das
criações extensivas é que normalmente os zebuínos apresentam a primeira ovulação
aos 2 anos enquanto que os taurinos começam a ciclar com um ano de idade.
Práticas de manejo, alimentação e seleção genética vêm sendo adotadas buscando
diminuir a idade à fertilidade de novilhas zebuínas para próximo de um ano, este é o
chamado “sistema um ano” que vem sendo empregado em algumas propriedades.
O critério para a seleção dos zebuínos tem como referência a idade à primeira
ovulação do gado europeu e foi utilizado por pesquisadores da Universidade Estadual
do Colorado, EUA na década de 90. A observação da expressão deste fenótipo foi feita
após a exposição de novilhas pré-púberes ao touro (ou inseminação artificial) seguido
de diagnóstico de gestação separando as novilhas em precoces ou não precoces. A
idade de 15 meses foi utilizada como referência e considera que o primeiro parto ocorra
aos 2 anos de idade; se a novilha parir aos 2 anos ao invés dos 3 anos haverá um
aumento de 16% no retorno econômico do sistema de criação de gado de corte. Foi
demonstrado recentemente que a baixa pressão de seleção imposta às novilhas Nelore
buscando diminuir a idade a puberdade resultou em um fenótipo com alta variabilidade
e conseqüentemente alta herdabilidade, permitindo que a seleção dos animais quanto
a apresentação deste critério possua resultados práticos e significativos (ELER et al.,
2002).
A seleção genética para esse critério vem sendo feita em propriedades rurais há alguns
anos e tem comprovado a elevada herdabilidade. Algumas pesquisas vêm sendo feitas
buscando referências que possam antecipar o processo de melhoramento genético
com relação a esse aspecto (LOBO et al., 2001) uma vez que a diminuição da idade à
puberdade é um importante critério no aumento da produtividade da raça, porém o
tempo para observação do fenótipo é demorado.
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Estudos básicos que permitam o conhecimento da fisiologia endócrina envolvida na
maturação de novilhas Nelore são importantes para se caracterizar o processo de
maturação sexual em novilhas nessa raça com a primeira ovulação mais tardia.
Até pouco tempo acreditava-se que a inibição da secreção de gonadotrofinas no
período pré-puberal nos bovinos era conseqüência exclusiva do excesso de
sensibilidade do hipotálamo ao estradiol inibindo a secreção de GnRH (hormônio
liberador de gonadotrofinas), mecanismo conhecido como gonadostático.
Recentemente vários trabalhos têm demonstrado a importante participação de
neuromoduladores estimulatórios e inibitórios no processo de maturação sexual
(RAWLINGS et al., 2003).
Considerando os múltiplos eventos relacionados à puberdade nos bovinos e que ocorre
uma seqüência de modificações durante a maturação sexual (tornando um evento
controlado por vários genes) a probabilidade de se encontrar um único marcador
molecular para a fertilidade precoce parece remota.
Novas ferramentas para auxiliar o processo de seleção genética podem advir do
conhecimento dos processos fisiológicos que modulam as atividades reprodutivas.
Como há limitação de informações em muitas variáveis reprodutivas, as abordagens de
melhoramento empregadas atualmente levam em consideração apenas características
zootécnicas desejáveis e possíveis de serem observadas em animais à campo.
A idade a primeira ovulação é um fenótipo que possui variabilidade na sua
determinação uma vez que 25% de novilhas criadas para corte apresentam função
luteínica transitória antes dos 300 dias de idade (WEHRMAN et al., 1996). Como em
vacas criadas para o corte a idade a puberdade determina a duração da vida
reprodutiva, a antecipação da 1a ovulação com a ampliação do período reprodutivo
eleva a produtividade e a oferta de proteínas de origem animal. Sistemas de criação
com o primeiro parto das novilhas aos 2 anos de idade apresentaram maior
produtividade em relação àqueles com o primeiro parto aos 3 ou aos 4 anos de idade
(BERETTA et al., 2001).

2

PUBERDADE

Em mamíferos o sistema reprodutivo é o último dos principais sistemas de órgãos a
amadurecer (RAMALEY, 1979). A puberdade pode ser definida como o período de
transição entre a imaturidade do período pós-natal e a maturidade sexual que culmina
com a aquisição da capacidade reprodutiva permitindo a geração de descendentes. O
termo puberdade vem do latim pubescere que significa apresentar pêlos em função do
aparecimento de pelos púbicos e axilares, decorrente da adrenarca (aumento da
produção de andrógenos pela adrenal que ocorre independente da maturação do eixohipotálamo-hipófise-gônadas; TERASAWA, FERNANDEZ, 2001).
A funcionalidade do eixo reprodutivo (hipotálamo-hipófise-gônadas) começa durante o
período embrionário. Os neurônios secretores hipotalâmicos começam a aparecer por
volta do 32o dia do período embrionário e a hipófise começa a secretar gonadotrofinas
a partir da 10a semana do período embrionário. A necessidade da integridade do eixo
hipotálamo-hipófise-gônadas é importante no período intrauterino para completar a
diferenciação sexual e a descida testicular nos machos (HUTSON et al., 1997).
Após o nascimento o desenvolvimento do sistema reprodutivo da novilha acontece em
duas etapas: há um aumento no crescimento de todo o trato reprodutivo entre 3 e 4
meses de idade, seguido de uma fase em que o crescimento diminui e antecede uma
nova fase de aceleração antes da primeira ovulação. Estas diferenças no crescimento
e desenvolvimento são conseqüências de variações na concentração de
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gonadotrofinas que aceleram a proliferação folicular e a produção de estrógeno
determinando a diferença na velocidade de crescimento dos tecidos (HONARAMOOZ
et al., 2004).
O que restringe a atividade reprodutiva no período pós-natal parece ser a diminuição
da secreção de GnRH impedindo a completa função gonadal, sendo que os
mecanismos que inibem esta secreção podem ter origem central ou periférica.
A contenção da atividade reprodutiva cujo término culmina com a primeira ovulação
apresenta semelhanças entre a fêmea bovina e a murina (RAMIREZ; MacCANN,
1963). Ocorre um aumento da freqüência de pulsos de LH acompanhado por um
declínio na amplitude, o que parece ser um pré-requisito para o início da puberdade. A
diminuição na retroalimentação negativa do estradiol sobre a secreção de GnRH é
resultado do decréscimo do número de receptores para estradiol no citoplasma das
células do hipotálamo anterior, médio basal e hipófise anterior à medida que a
puberdade se aproxima (DAY et al., 1987; SCHILLO et al., 1992; NAKADA et al., 2001).
Durante a maturação sexual na novilha além das modificações na sensibilidade do
hipotálamo ao estradiol ocorrem alterações nas respostas à neurotransmissores
estimulatórios e inibitórios, que dependem da idade e da disponibilidade de energia no
meio interno (RAWLINGS et al., 2003).
Associado a idade também há uma necessidade da maior disponibilidade de energia,
glicose, insulina e leptina aumentando a sinalização para hipotálamo de que há um
balanço energético favorável para o início da atividade reprodutiva (FOSTER;
NAGATANI, 1999). Foi demonstrado para fêmeas bovinas que a leptina pode ser um
sinalizador importante para a aquisição da puberdade (GARCIA et al., 2002).
2.1
GONADOTROFINAS
Durante o processo pós-natal de contenção da atividade gonadal nas novilhas prépúberes há um aumento na concentração de LH entre 2 e 5 meses de idade em função
de um aumento na amplitude dos pulsos de secreção, sem uma explicação aparente.
Este aumento repercutiu em um aumento no diâmetro do maior folículo e no número
total de folículos, o que aparentemente auxilia a organização da ciclicidade ovariana
que se mantém durante a vida reprodutiva (EVANS et al., 1994a). O tratamento com
gonadotrofinas em dias alternados a partir do segundo mês de idade interferiu na
foliculogênese, atrasou a primeira ovulação e diminuiu a produção de estradiol
(EVANS; RAWLINGS, 1995), demonstrando que a variação seqüencial na
concentração de gonadotrofinas é essencial para que a maturação sexual ocorra
normalmente.
As variações endócrinas que acontecem durante a maturação sexual das bezerras
podem ser divididas em 3 períodos: o primeiro do nascimento a primeira semana onde
os esteróides diminuem (observado também em potras por Nogueira et al., 1997) e as
gonadotrofinas aumentam; o segundo período próximo ao primeiro mês quanto há um
aumento na concentração de LH, E2, testosterona e inibina e o terceiro período começa
5 semanas antes da primeira ovulação marcado por um aumento na concentração de
E2 e LH (NAKADA et al., 2000). Estas oscilações endócrinas se refletem no padrão de
crescimento dos folículos ovarianos (HONARAMOOZ et al., 2004).
Uma explicação para o aumento na concentração de gonadotrofinas entre 2 e 5 meses
talvez seja uma alternância dos mecanismos moduladores da inibição do eixo
hipotálamo hipófise-gônadas, já que Dodson et al. (1989) demonstraram que a
elevação na concentração de gonadotrofinas após a castração é mais lenta em
bezerras com 2 semanas se comparada à bezerras de 6 ou 12 semanas de idade,
sugerindo que o mecanismo gonadostático de bloqueio da secreção de gonadotrofinas
deve se desenvolver entre 2 e 12 semanas de idade nas novilhas.
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A participação do estradiol na modulação da maturação sexual foi demonstrada em
novilhas pré-púberes ovariectomizadas através da administração de altas doses de E2
exógeno que provocou uma supressão na secreção de LH até 12 horas após, mas
resultou em um aumento na concentração de LH em 28 h. As novilhas que receberam
implantes com progestágenos apresentaram a supressão inicial as 12 h, mas não o
aumento na concentração de LH em resposta ao E2 as 28 h. O fato das novilhas com
implante responderem ao GnRH indicou que o progestágeno interferiu na secreção de
GnRH hipotalâmico mas não na reposta hipofisária ao GnRH (BOLT et al.,1990).
Comparando novilhas taurinas com zebuínas (ovariectomizadas ou intactas) Rodrigues
et al. (2002) observaram que a concentração de LH permaneceu baixa nas novilhas
castradas com implante de E2 quando comparadas com as castradas, comprovando a
teoria gonadostática. Foi demonstrado ainda que a diminuição da retroalimentação
negativa do estradiol sobre a secreção de LH aconteceu mais cedo nas novilhas
taurinas quando comparado às zebuínas.
A norepinefrina possui um efeito estimulatório sobre a secreção de LH e a diminuição
dessa estimulação parece ser um dos mecanismos através do qual o estradiol exerce a
retroalimentação negativa sobre a secreção tônica de LH (LEGAN; CALLAHAN, 1999).
Na ovelha foi demonstrado que os neurônios noradrenérgicos A1 e A2 parecem ser
influenciados por estrógenos circulantes além destes se localizarem em região
neuroanatômica que sugere uma relação neurofuncional com a rede de neurônios
envolvida na secreção de GnRH (SIMONIAN et al., 1998). Em ratos, a diminuição na
quantidade de receptores GABAA nos neurônios secretores de GnRH representa um
pré-requisisto para sincronizar a atividade neural com a rede secretora de GnRH (SIM
et al., 2000).
Durante a maturação sexual na novilha, existe a participação dos opióides atuando em
conjunto com o estradiol regulando a secreção de gonadotrofinas (WOLFE et al.,
1991). Com a proximidade da puberdade se desenvolve um efeito inibitório agudo e
forte dos opióides endógenos, a supressão dessa inibição mostra que ela é
acompanhada de um efeito estimulatório dos neurônios sobre a secreção de GnRH. A
diminuição progressiva o efeito inibitório dos opióides ajusta o período em que ocorrerá
a primeira ovulação. O efeito supressor dos opióides parece acontecer em parte
através da inibição do sistema neuronal dopaminérgico ou pela inibição generalizada
dos neurônios secretores de GnRH a outros estímulos excitatórios. Com a proximidade
da ovulação os neurônios -adrenérgicos também estimulam a secreção de GnRH mas
não estão envolvidos na inibição opioidérgica da secreção de GnRH em bezerras prépúberes (HONARAMOOZ et al., 2000).
Uma das referências somáticas para o aumento da secreção de gonadotrofinas é a
disponibilidade de energia. A diminuição no ganho de peso de novilhas cruzadas
(Angus x Hereford) reduziu a freqüência de pulsos de LH atrasando o início da
puberdade (YELICH et al., 1996). A dependência da condição nutricional para a
secreção de LH foi observada por Bossis et al. (2000) que relataram um aumento
gradual na concentração de LH conseqüência da retomada do padrão de secreção em
pulsos do GnRH durante a re-alimentação em novilhas que estavam em anestro
nutricional induzido.
Resumindo, o mecanismo de contenção da atividade gonadal das fêmeas bovinas prépúberes envolve um período inicial pós-natal onde o mecanismo gonadostático ainda
não está bem desenvolvido e o bloqueio acontece precariamente por uma inibição
central. Após o 5o mês a gônada secreta estradiol inibindo a secreção de GnRH,
evento que diminui progressivamente com a maturação sexual. Paralelamente o SNC
se torna mais responsivo a neuro-hormônios estimuladores como a norepinefrina, para
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conter essa onda de estímulos o sistema opioidérgico assume o bloqueio até que
ocorra a primeira ovulação.
2.2
FOLÍCULOS
A foliculogênese está associada com o desenvolvimento de um grupo de folículos de
vários estágios de maturação que são selecionados para continuar o crescimento,
esses folículos após a exposição à um ambiente hormonal específico ovulam em
resposta ao pico pré-ovulatório de gonadotrofonas (EVANS, 2003; MIHM, BLEACH,
2003).
Mesmo nos animais pré-púberes os folículos sem da fase de quiescência e atingem a
fase antral sem chegar aos diâmetro pré-ovulatório. Foi observado em potras desde os
2 meses de idade que o diâmetro do maior folículo acompanhou as variações sazonais
na secreção de gonadotrofinas (NOGUEIRA, GINTHER, 2000).
Já com 2 semanas de idade, as fêmeas bovinas apresentam crescimento de folículos
em ondas semelhantes às fêmeas adultas (EVANS et al., 1994b). O crescimento dos
folículos em ondas depende do FSH e LH; o FSH atua estimulando a proliferação e
diferenciação de células da granulosa. Após a seleção (~ 8 mm de diâmetro) o folículo
passa por modificações que incluem o aparecimento de receptores para LH nas células
da granulosa, importante para manter o crescimento folicular; sinalizadores parácrinos,
esteróides sexuais, IGF e TGF estimulados pelas gonadotrofinas mantém o
crescimento folicular e a produção de estrógeno até a ovulação (HILLIER, 2001;
GINTHER et al., 2002).
A alimentação com dois níveis de energia determinou alterações na cronologia do
desenvolvimento folicular ovariano. Elevada quantidade de energia resultou em
folículos dominantes maiores quando comparados com novilhas que recebem menor
quantidade de energia, mas os folículos ovulatórios apresentaram o mesmo diâmetro,
embora houvesse uma diferença na idade à primeira ovulação (BERGFELD et al.,
1994).
Algumas características do desenvolvimento folicular (máximo diâmetro, taxa de
crescimento, taxa de regressão e persistência do folículo dominante) aumentaram
gradualmente durante a re-alimentação de novilhas que estavam em anestro
nutricionalmente induzido, mas houve um atraso na ovulação conseqüência de um
reduzido aumento pré-ovulatório de estradiol indicando que os eventos ovulatórios não
estavam completamente normais (BOSSIS, et al., 2000).
O aumento na secreção em pulsos de LH durante as ondas de crescimento folicular
nos 3 últimos meses que antecederam a puberdade, permitiram que acontecesse um
aumento no diâmetro folicular que produziu estradiol suficiente para deflagrar o pico
pré-ovulatório de gonadotrofinas (MELVIN et al., 1999).
Utilizando ultrassonografia para determinar variações nas características da população
de folículos quando as novilhas (cruzadas B.taurus x B.indicus) estavam com 11 meses
de idade, Perry et al. (1991) observaram relação entre o diâmetro do maior folículo com
o início da puberdade aos 14 meses de idade, sugerindo que o processo da maturação
sexual caracterizado pelo diâmetro do maior folículo apresenta diferenças entre as
novilhas antes da primeira ovulação.
2.3
PROGESTERONA
O corpo lúteo (CL) formado após a ovulação do folículo ovariano que se rompeu,
começa a secretar progesterona estimulado pelo LH que permite quantidades
suficientes de 3 -HSD e citocromo P450 SCC para a síntese de esteróides
(NISWENDER, 2002). Após a primeira ovulação as novilhas apresentaram um ciclo
curto de produção de progesterona, provavelmente resultado da luteinização de um
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folículo, este corpo lúteo se manteve por aproximadamente 7 dias e depois regridiu, o
ciclo seguinte foi antecedido de uma ovulação que resultou em um corpo lúteo que se
manteve pelo período de um ciclo progestacional normal (EVANS et al., 1994b).
A progesterona parece ser importante para sincronizar a secreção de LH,
determinando um pico pré-ovulatório adequado. Anderson et al. (1996) demonstraram
que o tratamento de novilhas pré-púberes com progesterona induziu a secreção de LH
antecipando a primeira ovulação, acelerando o decréscimo da retro-alimentação
negativa de estradiol que acontece próximo à primeira ovulação na novilha. Gümen;
Wiltbank (2002) demonstraram ser possível deflagrar um pico de GnRH/LH com altas
doses de benzoato de estradiol, mas para a ocorrência de um pico subseqüente foi
necessário a exposição da vaca à progesterona através de um evento mediado pelo
hipotálamo uma vez que a administração de GnRH estimulou a secreção de LH pela
hipófise.
2.4
IDADE À PUBERDADE
A idade a primeira ovulação é o principal determinante do período da vida reprodutiva
das vacas criadas para corte. Em novilhas taurinas a puberdade acontece entre 7-12
meses e 250-300 kg de peso corpóreo enquanto que a primeira cobertura só
acontecerá aos 15 meses com o parto estimado para 24-36 meses de idade. Nos
zebuínos a puberdade acontecerá em uma idade mais avançada e com uma maior
percentagem do peso adulto (DOBSON; KAMONPATANA, 1986). Em uma revisão,
Galina; Arthur (1989) encontraram idade média de 43,9±1,3 meses (3,6 anos) ao
primeiro parto no Nelore e concluem que são necessárias mais informações sobre os
mecanismos endócrinos que regulam o início da atividade ovariana. Sereno et al.,
(2001) encontraram a mesma idade ao primeiro parto (3,4 anos) para novilhas Nelore
criadas na região do Pantanal Mato-grossense.
Em geral novilhas zebuínas atingem a puberdade mais tarde que as novilhas taurinas
(européias) (MUKASA MUGERWA, 1989; RODRIGUES et al., 2002). Mesmo novilhas
cruzadas (B.taurus x B. indicus) apresentaram puberdade mais velhas e mais pesadas
que novilhas taurinas (PERRY et al., 1991). A adaptação dos taurinos ao clima
temperado faz com que os mesmos demorem mais para atingir a puberdade quando
criados nos trópicos (GALINA, ARTHUR, 1989).
Embora exista a dependência de uma idade mínima para a primeira ovulação na
novilha, relacionada ao ganho de peso do nascimento à puberdade, fatores genéticos e
ambientais também influenciam a idade à puberdade (PATTERSON, et al. 1992).
Para aumentar o período produtivo em novilhas de reposição o ideal seria a prenhez
entre 14 e 16 meses de idade e o parto aos 24 meses. Vários fatores interferem na
idade à puberdade os mais descritos são a nutrição e a variação sazonal (SCHILLO et
al.,1992). Embora a maioria dos trabalhos aborde esses fatores (nutrição e estação)
como determinantes, existem menos informações sobre os determinantes hereditários
individuais da idade à puberdade.
Independente do “efeito macho” provocado pela exposição ao touro, Wehrman et al.
(1996) observaram que 25% das novilhas apresentaram atividade luteínica
precocemente (menor que 2 vezes o desvio padrão da média do rebanho) aos 300 dias
de idade.
O “sistema um ano” que busca a prenhes das novilhas ao redor de um ano de idade e
o primeiro parto aos 2 anos de idade consiste em um conjunto de medidas de
alimentação, manejo e seleção genética para conseguir esse objetivo (ROCHA;
LOBATO, 2002). Novilhas Nelore apresentam diferentes idades a primeira concepção
sugerindo variação genética entre elas quanto a apresentação deste fenótipo
(MILAZOTTO et al., 2002).
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A genética dos animais associada à um nível alimentar alto e contínuo determina a
eficiência das novilhas em ficarem prenhes aos 24 meses de idade. Novilhas cruzadas
com maior grau de sangue zebuíno apresentaram menor eficiência em emprenharem
aos 24 meses quando comparadas com novilhas com maior percentual taurino
(ROCHA; LOBATO, 2002).
Foi demonstrada uma associação genética favorável entre a circunferência escrotal nos
touros e a idade a puberdade em novilhas, a seleção de reprodutores em função da
circunferência escrotal aos 18 meses pode ser uma alternativa no sentido de diminuir a
idade a puberdade em novilhas zebuínas (VARGAS et al., 1998).
2.5
PESO À PUBERDADE
Para que a primeira ovulação aconteça o peso é mais importante que a idade, uma vez
que a nutrição inadequada atrasa a puberdade enquanto que o aumento da nutrição,
associada a um rápido crescimento corporal, antecipa a maturação sexual. Uma
questão interessante é a de como o SNC reconhece que o corpo chegou à um
tamanho apropriado, adequado para a reprodução. Aparentemente um sinalizador
candidato para deflagrar o início da ciclicidade é a leptina, um hormônio derivado dos
adipócitos que promove a secreção de IGF-I bem como aumenta a disponibilidade de
glicose ao SNC (FOSTER; NAGATANI, 1999).
A maior adaptação de novilhas cruzadas (B.indicus x B.taurus) à altas temperaturas fez
com que estas apresentassem maior ganho de peso (kg/dia) que as novilhas taurinas
durante a estação de monta (primavera/verão) com temperaturas elevadas. Novilhas
que ficaram prenhes na primeira estação de monta, apresentaram maior ganho de
peso (kg/dia) entre o nascimento e o início do acasalamento, quando comparadas com
as que não emprenharam (ROCHA; LOBATO, 2002).
O ganho de peso da desmama a puberdade é um importante referencial, Alencar et al.
(1987) observaram que as novilhas Nelore que apresentaram maior peso aos 12 e 18
meses possuíam menor idade ao primeiro cio. A restrição alimentar aos 8 meses de
idade aumentou a idade e diminuiu o peso à puberdade (BERGFELD et al.,1994). A
variação no nível de proteína bruta (19, 13 e 8%) na dieta de novilhas repercutiu em
diferença de 134 dias na idade e 45 kg no peso à puberdade (OYEDIPE et al., 1982).
Em um outro estudo o aumento na quantidade de proteína acima do recomendado não
antecipou a idade a puberdade em novilhas zebuínas (FAJERSSON et al., 1991).
2.6
SELEÇÃO PARA PRECOCIDADE SEXUAL
Apesar do conhecimento gerado pelas pesquisas a idade ao primeiro parto se manteve
em 40 meses de 1946 a 1988 (BERGMANN, 1993). A necessidade da redução da
idade ao primeiro parto, tornando o zebu mais precoce reprodutivamente é um dos
maiores desafios da pecuária nacional. Tanto machos quanto fêmeas apresentam
variabilidades genéticas no desempenho reprodutivos que viabilizam a seleção para
esse critério (MACKINNON et al., 1990; BERGMANN et al., 1996; MEYER et al., 1990).
A característica indicadora da precocidade sexual dos bovinos é a idade à puberdade e
pode ser um importante referencial nos programas de melhoramento dos zebus. Para
as fêmeas, a ovulação seguida de manifestação de estro caracteriza o início da vida
reprodutiva. Segundo MacNeil et al. (1984) a herdabilidade da idade à puberdade é
relativamente alta (0,61) permitindo seleção através deste fenótipo. No entanto do
ponto de vista prático, no sistema de criação extensiva há dificuldade em se
caracterizar a primeira ovulação para que possa ser utilizada como ferramenta para o
melhoramento. A identificação da primeira ovulação nas fêmeas, envolve palpações
retais, avaliações ultra-sonográficas ou quantificação da progesterona circulante que
impossibilitam sua aplicação na rotina de propriedades rurais. Por outro lado a
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identificação do primeiro estro também envolve trabalho adicional, mesmo utilizando
rufiões com marcadores.
Em função da complexidade da atividade reprodutiva a seleção direta para algumas
características pode ser feita através de outras variáveis reprodutivas que possam ser
facilmente medidas desde que possuam variabilidade e tenham correlação genética
com os eventos reprodutivos. O início da capacidade reprodutiva das fêmeas pode ser
induzido a partir da idade ao primeiro parto possuindo grande importância zootécnica.
A impossibilidade da identificação da primeira ovulação ou estro torna a idade ao
primeiro parto uma variável de fácil acompanhamento indicativa da precocidade
reprodutiva da fêmea jovem (PONZONI, 1992).
Há variabilidade genética na data do primeiro parto de Nelore resultando em uma
herdabilidade de 0,11 (GRESSLER et al., 1998). A diminuição da idade ao primeiro
parto aumenta a produção, antecipa a recuperação do investimento, aumenta a vida
produtiva além de permitir seleção mais rápida nas fêmeas por reduzir o intervalo entre
gerações (MATTOS; ROSA, 1984).
Em outro trabalho, a média das estimativas da herdabilidade para a antecipação da
idade à primeira cria de fêmeas Nelore expostas ao touro aos 14 meses foi de 0,19
(PEREIRA et al., 2001), o que sugere a possibilidade de resposta à seleção para esse
critério. Dessa forma, a antecipação da idade reprodutiva das fêmeas pode ser obtida
ao se selecionar as novilhas para a menor idade ao primeiro parto, uma vez que a
identificação da idade à puberdade (primeira ovulação com estro) apresenta
dificuldades práticas para a aplicação em criações extensivas (BERGMANN, 1993). Um
fator limitante da utilização da idade ao primeiro parto como critério de seleção para
precocidade sexual é o tempo demandado (de 2 ou 3 anos) para a expressão desta
característica.
A possibilidade da identificação de variáveis fisiológicas em novilhas pré-púberes
relacionadas à fertilidade precoce permitirá antecipar o processo de seleção das
novilhas com potencial para precocidade diminuindo o intervalo entre a observação do
evento e seleção. Os conhecimentos poderão ser gerados através de uma pesquisa
integrando de forma multidisciplinar a fisiologia, normalmente geradora de
conhecimentos básicos à zootecnia com maior vocação tecnológica.
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