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PUBERDADE E MATURIDADE SEXUAL DE NOVILHAS BOS INDICUS
Guilherme de Paula Nogueira1

INTRODUÇÃO
A reprodução na fêmea envolve um complexo processo fisiológico e molecular com
vários níveis de regulação, a integração do eixo hipotálamo-hipófise-gônada é
fundamental para o início da puberdade e para o controle espacial e temporal dos
eventos que controlam a gametogênese nos mamíferos.
O hipotálamo pode ser identificado como uma interface entre o sistema nervoso central
e o sistema endócrino, sendo que a secreção do GnRH é governada por gerador de
pulsos, após secretado este age na hipófise estimulando a secreção de gonadotrofinas.
A variação na freqüência dos pulsos de GnRH interfere no tipo de gonadotrofina
secretada pela hipófise alternando entre o FSH e o LH. Basicamente um aumento na
freqüência de pulsos de secreção estimula a secreção de LH enquanto baixas
freqüências de pulsos permitem a secreção de FSH. Os esteróides podem agir
diretamente na hipófise ou indiretamente no hipotálamo alterando o padrão de pulsos
de secreção de GnRH, com ação positiva ou negativa dependendo o estado fisiológico
da fêmea (Evans et al, 1995, Shupnik, 1996).
As gonadotrofinas secretadas pela hipófise vão agir nas gônadas regulando o
desenvolvimento folicular, esteroidogênese e ovulação na fêmea (Vésper et al., 2006).
O desenvolvimento de ferramentas parácrinas (célula-célula: esteróides gonadais, IGFs
e membros da superfamília dos TGFs-transforming grwth factors) que sensibilizam os
folículos para o FSH e o LH é crucial para a emergência de um único folículo
dominante em cada ciclo. O FSH age nas células da granulosa estimulando a
proliferação e diferenciação, o folículo mais responsivo no início do ciclo será o primeiro
a produzir estrógeno e expressar LHR (receptores para LH) nas células da granulosa.
Sinais parácrinos ativados pelo LH e FSH mantém o crescimento folicular e a secreção
de estrógeno até que um pico de LH liberado pela hipófise induza a ovulação. O pico
de LH reprograma a função das células da granulosa provocando a luteinização,
ruptura da parede do folículo e liberação do oócito (Hillier, 2001).
Para o desenvolvimento folicular e ovulação, a novilha precisa secretar FSH para a
emergência da onda e posteriormente LH para manter o crescimento folicular e
deflagrar a ovulação.

CONTROLE HORMONAL DA PUBERDADE
Para a fêmea diferente do macho, o processo reprodutivo demanda muito gasto de
energia e nutrientes. Após a fecundação está terá que garantir ingerir o suficiente para
sua manutenção e para o crescimento do novo indivíduo e anexos por 9 meses. Ao
mesmo tempo terá que preparar a glândula mamária para produzir leite garantindo a
sobrevivência da cria. Após o parto, além de toda perda de material gerado (sangue e
placenta) a fêmea terá que produzir leite para garantir a sobrevivência do produto por
pelo menos mais 6 meses.
Após o nascimento mecanismos endócrinos garantem que a bezerra não ative o
sistema reprodutivo até que possua um desenvolvimento somático compatível com a
reprodução, próximo de 65-70% do peso adulto (Semmelmann et al., 2001) que
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sinalize que o gasto de energia com o crescimento e desenvolvimento está diminuindo,
permitindo todo o gasto com gestação, parto e lactação.
Diferentes mecanismos evitam que o sistema endócrino reprodutivo seja ativado antes
do tempo permitindo a continuidade do crescimento e desenvolvimento do animal.
Basicamente existem dois padrões de supressão da atividade gonadal pós-natal que
assume maior ou menor importância dependendo da espécie. Em primatas e eqüinos a
supressão da atividade gonadal é de origem central, isto é, independente das gônadas
a secreção de gonadotrofinas (principalmente LH) é suprimida, por inibição direta do
SNC (conseqüência de um aumento da atividade gabaérgica) sobre a secreção de
GnRH (Terasawa, Fernandez, 2001; Nogueira, Ginther, 2000). Nos ratos, bovinos e
ovinos a inibição da atividade reprodutiva acontece por uma sensibilidade excessiva do
hipotálamo ao estradiol (Day et al., 1987, Ramirez, McCann, 1963) há uma
exacerbação da retroalimentação negativa do estradiol sobre o hipotálamo.
Durante a maturação hipotalâmica na novilha podem acontecer mudanças no tipo de
receptores para estradiol no hipotálamo. Existem dois subtipos de receptores para
estradiol (ER e ER!) e aparentemente o ER é mais importante para estimular a
secreção de gonadotrofinas que o ER!. Animais que não expressam o ER são
inférteis enquanto que a falta dos receptores ER! tornam as fêmeas subférteis (Couse
and Korach,1999).
Outra possível explicação para o aumento da secreção de LH durante a maturação
sexual na novilha, seria a mudança na quantidade de receptores de estradiol em
diferentes áreas do hipotálamo. Foi demonstrado na ovelha que o estradiol age no
hipotálamo médio-basal estimulando a secreção de GnRH e na área pré-optica medial
inibindo a secreção de LH (Caraty et al., 1998). Assim se a quantidade de receptores
de estradiol aumentar no hipotálamo médio-basal e diminuir na área pré-optica medial
o hipotálamo passaria a responder positivamente ao estradiol, ao invés de
negativamente. No entanto trabalhos anteriores utilizando radioimunoensaio
detectaram diminuição do número de receptores para estradiol tanto no hipotálamo
anterior quanto no hipotálamo médio-basal e hipófise durante a maturação sexual na
novilha (Day et al, 1987), estudos mais específicos poderão ser feitos.
Foi aventada também a possibilidade de interação entre os dois mecanismos, central e
periférico durante a maturação sexual das novilhas. Sabe-se que o glutamato, age no
hipotálamo modulando vários fatores de liberação (incluindo GnRH) que estimulam a
secreção de hormônios da hipófise anterior (incluindo LH e FSH; Brann,Mahesh, 1997).
Um estudo com novilhas de corte (desmamadas com 21 semanas) concluiu que a
ativação de receptores de glutamato (NMDA) em diferentes idades estimulou a
secreção de LH e FSH, atingindo um máximo de resposta próximo da primeira
ovulação, no entanto não existe uma evidência clara de que o aumento da resposta do
LH ao NMDA possa estar envolvido no aumento da freqüência de pulsos que provocam
a primeira ovulação (Honaramooz et al., 1998).
É possível que o tratamento com glutamato possa exercer algum efeito sobre a
puberdade em bovinos. A administração de glutamato exógeno mimetiza a ação da
ivermectina que age nos canais de cloro que respondem ao glutamato fazendo com
que os mesmos permaneçam abertos despolarizando as células musculares (Feng et
al., 2002). O tratamento de novilhas pré-púberes, com ivermectina diminuiu a idade à
puberdade e os autores discutem a possibilidade de uma ação direta sobre os ovários
uma vez que a concentração plasmática de LH não foi alterada (Lacau-Mengido, et al.
2000).
Como no bloqueio central (em primatas e eqüinos) a contenção da atividade gonadal
no período pré-puberal acontece por excesso de atividade gabaérgica, foi estudado o
efeito da inibição gabaérgica, através da administração de picrotoxina em novilhas
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Nelore. Houve aumento no número de picos e a área total dos picos de secreção de LH
somente aos 10 meses de idade. Esta resposta pontual da secreção de LH ao bloqueio
de receptores gabaérgicos nos leva a supor uma participação gabaérgica no período
anterior a desmama (Nogueira, Oliveira, 2006). De fato Evans et al. (1992) estudando a
puberdade em bezerras, observaram que a inibição por opióides sobre a secreção de
gonadotrofinas esta presente por volta do 1º mês de vida e diminui posteriormente,
permitindo um aumento na concentração de LH por volta do 3º mês de idade.
A contenção da atividade gonadal que sucede o nascimento da bezerra diminui após a
aquisição de um percentual do desenvolvimento somático. Basicamente a diminuição
da sensibilidade do hipotálamo ao estradiol permite o aumento da concentração de LH,
porém vários neurotransmissores podem interferir na secreção de GnRH/LH nesse
período.

IDADE Á PUBERDADE
A baixa idade à puberdade das novilhas zebuínas é um fator que compromete a
produtividade e é um ponto a ser considerado quando se busca maior rendimento
desses animais. É difícil considerar normal uma novilha ter a primeira ovulação aos
dois anos de idade e o primeiro parto depois dos 3 anos (Nogueira, 2004). Vários
fatores que interferem na idade à puberdade serão discutidos a seguir.

FATORES RELACIONADOS AO CRESCIMENTO E AO PESO CORPORAL
Para que as novilhas possam atingir a puberdade mais cedo a nutrição adequada é
importante. A restrição de nutrientes diminuiu a freqüência de pulsos de LH e atrasou a
puberdade em novilhas de corte, foi observado que um balanço energético positivo
após um período de restrição alimentar pode estimular a puberdade (Yelich et al.,
1996).
Mais importante que o peso corpóreo per se é a direção da mudança da massa
corpórea, refletindo no status metabólico do animal. Um estudo com novilhas de corte
(com 14,3 meses e ovariectomizadas), constatou novilhas com o mesmo peso corporal
atingido com variações da massa corpórea em direções opostas (ganho de peso x
perda de peso) apresentaram diferente secreção hipotalâmica. O aumento do ganho de
peso provocou aumento na freqüência e diminuição na amplitude dos pulsos de LH
(Tabela 1.-Roberson et al 1991).
Tabela 1- Peso corporal, concentração de glicose, característica pulsátil da secreção
de LH e concentração média de FSH em novilhas alimentadas para atingir
um peso corporal equivalente com diferentes direções de mudança de peso
corpóreo. (Adaptado de Roberson et al 1991).
Idade
Tipo da dieta, com relação ao peso corporal
Peso corpóreo (kg)
Escore corporal
Glicose plasmática (mg/dl)
Freqüência de pulsos de LH (8h)
Ampitude dos pulsos de LH (ng/ml)
Resposta da hipófise à GnRH (ng/ml)
FSH médio (ng/ml)

16 meses
Ganho
Perda
b
c
241,7
307,8
b
c
3,1
5,4
b
c
45,5
57,2
b
c
8,1
10,7
b
c
3,7
2,0
b
c
6,4
3,5
b
c
8,0
5,6

O

18 meses
Ganho
Perda
b
b
280,5
278,7
b
b
4,3
4,1
b
c
58,2
52,1
b
b
9,7
9,1
b
9c
1,6
3,
b
c
2,2
4,0
b
c
6,2
8,5
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Além de reduzir a secreção de LH, a restrição prolongada da ingestão de alimento
diminuiu também as concentrações de IGF-I resultando em menor produção de
estradiol e interrupção da ovulação. A realimentação de animais em anestro nutricional
modifica o sinal metabólico, restabelecendo a secreção pulsátil de LH aumentando o
diâmetro do folículo dominante e permitindo a ovulação (Wettemann; Bosis, 1999).
Baixa oferta de pasto afeta o consumo diário de MS e o desempenho animal. A
redução da carga animal pós-demame de 300 kg de peso vivo/ha para 200 kg/ha
melhorou a eficiência reprodutiva de novilhas de corte aos 18 meses de idade
(Barcelos et al 2000). No entanto há que se considerar o fator custo, a suplementação
alimentar pós desmama para novilhas cruzadas só é economicamente viável quando o
preço pago pelo quilo de suplemento fica entre 0,05 a 0,07 do pago por quilo de peso
vivo, se comparado aos animais criados exclusivamente a pasto (Pilau et al., 2003).
Como a puberdade normalmente acontece quando a novilha atinge 65 a 70% do peso
adulto (Semmelmann et al., 2001), a seleção de vacas para maior peso pode aumentar
a idade à puberdade. Existe o conceito de que animais com maior peso adulto
necessitam de mais energia de manutenção e atingem a puberdade mais tarde que
animais mais leves, portanto aumento de massa é uma característica indesejável para
um rebanho em reprodução (Owens et al.,1993). De fato existe a recomendação para
vacas Nelore de menor porte, que além de possuírem uma menor exigência nutricional
apresentam a puberdade mais cedo (Vale et al., 1998). Mercadante et al, (2003),
porém estudando novilhas Nelore selecionadas para alto peso corpóreo constataram
que esses animais não apresentaram prejuízo no desempenho reprodutiva,
recomendando esse critério de seleção para a raça.
Outro problema que os animais enfrentam a pasto pode ser o parasitismo. Foi
observado que o tratamento de novilhas com ivermectina (0,2 mg/kg a cada 14 dias até
150 kg e depois um bolus intraruminal de 1,72g a cada 4 meses até a primeira
ovulação), diminuiu o número de ovos de parasitas nas fezes e antecipou a puberdade
de 39,7 para 29,3 semanas, quando comparado com os animais controle. Foi possível
observar uma correlação positiva entre o número de ovos de nematódeos por grama de
fezes e a concentração de prolactina sugerindo que o estresse provocado pela
infestação possa estar envolvido no atraso da puberdade (Diaz-Torga et al.,2001).
Um possível sinalizador do status metabólico para o início da puberdade pode ser a
leptina, produzida pelos adipócitos sinaliza a disponibilidade de energia no meio
interno, desde a vida fetal (McMillen et al., 2006). A leptina exerce um importante papel
sinalizando o status nutricional para o eixo reprodutivo central e pelo menos parece
exercer um papel permissivo no início da puberdade, entretanto a leptina é incapaz de
aumentar a freqüência de pulsos de LH em novilhas pré-púberes (Zieba et al, 2005).
Da mesma forma a administração crônica de leptina em novilhas de corte próximo do
momento esperado para a puberdade não induziu a puberdade ou alterou a
característica endócrinas (Maciel et al, 2004).
Foi sugerida a participação do GH no desenvolvimento pubertal, uma vez que foram
constatadas mudanças na concentração média e na amplitude de pulsos de GH
(hormônio do crescimento) antes da puberdade (Yelich et al., 1996). Porém em outra
pesquisa (Diaz-Torga et al.,2001) não foi possível observar relação entre a
concentração de GH e a primeira ovulação em novilhas.
O fator nutricional possui uma importante participação na expressão do potencial de
puberdade precoce. Mais importante que o peso é o fato do animal estar ganhando ou
perdendo peso, o que interfere na secreção de gonadotrofinas e no desenvolvimento
folicular. Além das gonadotrofinas outros hormônios como o GH, IGF1 e leptina
participam da maturação sexual na novilha.
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EXCESSO DE PESO
Vários criadores de Nelore de elite que tem como o objetivo levar os animais para
exposições agropecuária ou leilões buscam alimentar as novilhas mais do que
adequadamente para que atinjam o peso necessário para a reprodução o mais
rapidamente possível. No entanto esses criadores e seus veterinários têm enfrentado
um problema inesperado, as novilhas com peso adequado antes do tempo para a
reprodução apresentam dificuldades reprodutivas. Inserimos este tópico com o objetivo
de discutir possíveis explicações para esse fato.
A composição corpórea e a dieta (nível de alimentação) interferem no desenvolvimento
pós fertilização de oócitos recuperados por aspiração ovariana. A interferência do nível
da dieta sobre a qualidade oocitária dependeu da condição corpórea do animal. Altos
níveis de alimentação foram benéficos para os animais com baixa condição corporal,
mas prejudiciais para animais com condição corporal moderada ou elevada. Como foi
observado que uma alta taxa de animais gordos alimentados com altos níveis de dieta
estavam hiperinsulinêmicos, isso pode ter prejudicado a qualidade dos oócitos
(Adamiak et al 2005).
Recentemente foram publicados os resultados de uma pesquisa que estudou a
influência do ganho de peso pré-desmama (do nascimento aos 7 meses de idade) em
bezerras de corte e seu reflexo sobre o desempenho desses animais quando vacas. As
bezerras foram divididas em grupos de ganharam menos que 350g/dia ou mais que
350 g/dia, e acompanhadas depois quando vacas. Foi constatado que as bezerras que
ganharam menos que 350 g/dia produziram maior quantidade de leite, bezerros com
maiores ganho de peso e maior peso à desmama. Acredita-se que elevado ganho de
peso no período pré-desmama aumentou a quantidade de tecido adiposo no úbere e
diminui a quantidade de células na glândula mamária (Tabela 2- Restle et al., 2005).
Tabela 2. Medias para as características de desempenho de bezerros de acordo com a
taxa média de ganho de peso da vaca em seu período pré-desmame e com
o tipo de pastagem durante a lactação (Adaptado de Restle et al., 2005).
Taxa de ganho de peso quando bezerra
Moderada
a
32,3
a
161
a
617

Peso ao nascer do bezerro (kg)
Peso do bezerro ao desmame (kg)
Ganho médio diário do nascimento à desmama (kg)

Baixa
b
33,4
b
189
b
717

Um conceito que ultimamente tem ganhado destaque no estudo de variações de
genótipo e fenótipo, consiste na modulação epigenética. Em síntese a modulação
epigenética refere-se à variação de fenótipo com controle acima do genético, o prefixo
epi significa acima em posição superior, a interferência epigenética na expressão
gênica ocorre principalmente através da metilação do DNA. As enzimasDNA (citosina5) metiltransferase (DNMTs) promovem a metilação do DNA e com isso o
silenciamento gênico. Anormalidades de metilação afetam o crescimento, a função
placentária, processos comportamentais além de induzir alguns tipos de câncer (Lopes
et al., 2006). O que estes estudos sugerem é que paralelo ao controle genético o
controle epigenético pode interferir na expressão gênica modulando o metabolismo do
animal. Em outras palavras, o melhoramento genético deve ser acompanhado por
modificações epigenéticas, e em algumas situações onde o melhoramento genético
aconteceu de forma muito acelerada ou abrupta este poderia não necessariamente
estar acompanhado de mudanças epigenéticas suficientes. Usando como exemplo o
Nelore, um animal selecionado até o século passado na Índia para ser resistente e
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sobreviver com baixa disponibilidade de nutrientes. Em pouco mais de 100 anos sofreu
uma pressão de seleção para aumentar o crescimento e produtividade e no caso de
animais de elite, ser criado com excesso de energia e proteína, uma condição diferente
da realidade de onde o mesmo foi selecionado. Isso pode gerar alterações metabólicas
(de origem epigenética) que interferem na reprodução, e tem que ser estudadas para
maior compreensão.

SAZONALIDADE
A estação do ano exerce um efeito significante na idade e peso à puberdade (Tabela 3.
Getzewich, 2005), o fotoperíodo altera a concentração de LH em novilhas pré-púberes
(Critsert et al, 1987). Há uma teoria de que o efeito da estação sobre a puberdade é
mais pronunciado no segundo semestre de vida. Novilhas cruzadas foram criadas sob
condições naturais até os 5 meses de idade, depois dos 6 meses as novilhas foram
para câmaras climáticas que simularam as 4 estações do ano. Novilhas que nasceram
no outono atingiram a puberdade mais cedo que as novilhas que foram expostas
primeiro à primavera e depois ao outono. A estação do ano, durante os primeiros 6
meses de idade não interferiu no peso corpóreo. A exposição dos animais à câmaras
climáticas possivelmente afetou a idade à puberdade por interferir na maturação do
sistema de retroalimentação negativa do estradiol, mas não afetou o crescimento
(Schillo et al., 1983).
Tabela 3. Efeito da estação do ano do nascimento na idade e peso à puberdade, para
quatro estações diferentes (Adaptado de Getzewich, 2005).
Estação do ano de nascimento

Idade à puberdade (semanas)

Peso à puberdade (kg)

Outono

41,8

b

236,8

b

Primavera

46,6

c

275,8

c

Verão

42,9

bc

240,3

b

Inverno

42,7

bc

242,0

b

Os achados de Honamarooz et al. (1999) estudando novilhas pré-púberes sob
condições naturais, não sob fotoperíodo ou estação do ano simulada, contrasta com os
trabalhos anteriores de Schillo et al. (1983), o peso e a idade à puberdade não
diferiram entre animais nascidos na primavera ou no outono, entretanto a variação da
idade e peso à puberdade foi maior nas novilhas nascidas no outono. A diferença entre
os experimentos pode ser influenciada pelas diferenças entre raças, clima e práticas de
manejo (Honamarooz et al., 1999). A possível participação da variação no fotoperíodo
sobre a puberdade foi evidenciada pela administração de melatonina exógena por 5
semanas no início do verão, que antecipou a puberdade de novilhas nascidas no final
do inverno (Tortonese, Inskeep, 1992).
Como o desenvolvimento corporal interfere na puberdade a época de nascimento
influencia a taxas de crescimento de bezerros Nelore, em especial o crescimento pósdesmame (Figura 1, Silva et al., 2004), é possível que estação do nascimento interfira
sobre a taxa de crescimento modifique a idade à puberdade.
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Figura 1. Efeito da época de nascimento sobre o crescimento do gado Nelore
(Adaptado de Silva et al., 2004).

EFEITO TOURO
Os bovinos vivem em grupo onde a interação entre os animais provê muitos estímulos
sociais que podem modificar processos fisiológicos e comportamentais, incluindo os
relacionados à reprodução (Martin, 2002). O sistema de criação que separa machos de
fêmeas pode suprimir o “efeito macho” presente nos grupos mistos de animais, a
formação de grupos mistos em períodos estratégicos pode ser importante para
estimular o desempenho reprodutivo.
Em um experimento com novilhas cruzadas com 24,5 meses de idade, 30 novilhas
foram expostas a rufiões Jersey com desvio lateral de pênis por 50 dias antes da
estação de monta (início em 16/8) em uma proporção de 26 fêmeas por rufião (havia
outros animais no pasto), a ovulação foi determinada por quantificação de
progesterona. A bioestimulação aumentou a taxa de novilhas cíclicas antes da
temporada reprodutiva (p=0,06), bem como a taxa de prenhez (p=0,07). A presença do
macho determinou maiores percentuais acumulados de novilhas inseminadas, sem
alterar a data média de concepção. A resposta das novilhas ao estímulo da presença
do macho foi dependente da idade e do desenvolvimento corporal (Figura 2, Quadros;
Lobato, 2004).

Figura. 2. Efeito da bioestimulação por 50 dias (início em 16/08) sobre a ciclicidade de
novilhas criadas para corte. (Adaptado de: Quadros; Lobato, 2004).
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TRATAMENTO HORMONAL PARA INDUZIR A PUBERDADE
Uma alternativa para antecipar a puberdade em novilhas é o tratamento com
hormônios. O tratamento com progesterona (por 10 dias) aumentou o número de
novilha de 200 dias de idade que atingiram a puberdade (89%) se comparado com
novilhas que não receberam implante (71%) (Grings et al., 1998).
Como a progesterona interrompe o anestro pré-puberal? O pico de LH nos ruminantes
acontece por um aumento da secreção de GnRH em resposta à elevação das
concentrações circulantes de estradiol (Karsh et al 1997). O estradiol atua nas células
do hipotálamo médio-basal ativando receptores (ER ) (Couse, Korach, 1999).
Camundongos sem o ER possuem grandes folículos anovulatórios resultado da
interrupção da retroalimentação positiva na indução do aumento do GnRHH /LH que é
mediado pelos ER hipotalamicos. (Lydon et al, 1995). Por outro lado camundongos
sem receptor para progesterona também apresentam grandes folículos pré-ovulatórios,
apesar de possuírem concentrações normais de estradiol (Chappell et al., 1997). Na
verdade o estradiol é necessário para induzir a produção de receptores de
progesterona que quanto estimulados (pela progesterona) aumentam a expressão de
receptores para estradiol (Lydon et al, 1995).
A contenção da atividade gonadal a qual os animais pré-púberes estão submetidos é
de certa forma semelhante ao anestro sazonal. O anestro sazonal na ovelha é
caracterizado por um padrão episódico de secreção de LH inadequado para estimular o
crescimento folicular e a ovulação. Ovelhas no anestro sazonal respondem melhor ao
GnRH quando expostas à progesterona, sendo capazes de responder à doses
menores de GnRH exibindo estro e função luteínica normal (McLeod et al, 1982).
Da mesma forma a primeira ovulação após período de anestro por restrição alimentar
apresenta um corpo lúteo com meia vida curta, sem a exteriorização de estro antes do
primeiro ciclo normal (Wettemann; Bosis, 1999), este ciclo curto como é chamado
também antecede o primeiro ciclo extra nas novilhas Nelore pré-púberes (Nogueira,
2004), evidenciando a necessidade da exposição prévia à progesterona para a
ocorrência de um ciclo normal .

SELEÇÃO PARA PUBERDADE PRECOCE
Seleção para menor idade à puberdade e aumento da circunferência escrotal leva a um
aumento da taxa de gestação sugerindo que a seleção dentro de uma raça pode ser
capaz de forma lenta de melhorar as características reprodutivas como a taxa de
gestação (Morris et al 2000).
O acompanhamento por 10 anos de um programa de seleção para precocidade em
uma grande agropecuária, contendo dados de 30.802 novilhas Nelore, permitiu concluir
que para selecionar novilhas quanto à precocidade sexual, é necessário expor todas as
fêmeas em idades jovens à reprodução. A mensuração da taxa de prenhez por meio da
prenhez aos 16 meses é indicada, uma vez que esta característica apresenta
variabilidade genética alta e deve responder eficientemente à seleção, com
possibilidades de rápido ganho genético (Silva, Dias, Albuquerque, 2005). A
herdablidade estimada para idade ao primeiro parto utilizando dados de 5.222 novilhas
Nelore foi de 0,15 segundo Gunski et al.(2001).
Para novilhas recomenda-se iniciar e terminar a estação de monta, pelo menos quatro
semanas antes da estação de monta das vacas, com duração que não deve
ultrapassar 45 dias (Vale et al., 1998). O estabelecimento de um período restrito de
cobertura é uma das primeiras práticas a serem implantadas. Além de proporcionar a
O
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concentração dos nascimentos na época mais adequada, ela disciplina as demais
atividades de manejo da propriedade, facilitando a identificação dos animais de
elevadas “performances” reprodutiva e produtiva. Como conseqüência, além do
aumento em produtividade, haverá uma maior oferta de produto de melhor qualidade,
contribuindo para aumentar nossa competitividade no mercado mundial de carne. (Vale
et al., 1998).
A produtividade à desmama dos rebanhos bovinos de corte pode ser aumentada pelo
uso de fêmeas cruzadas quando comparadas às zebuínas (Perotto et al, 2001).

CONCLUSÃO
Para que a novilha zebuína possa expressar o potencial genético é necessário que
disponha de alimentação adequada e bom manejo sanitário. O nascimento em época
do ano adequada e a exposição ao touro próximo ao período da puberdade (após os
12 meses) podem contribuir para antecipar a idade à puberdade. Um manejo
recomendado é utilizar o estímulo do touro e aproveitar para selecionar as que ficaram
prenhes até os 16 meses de idade, o que funciona como um bom critério de seleção
com alta herdabilidade.
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