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EFEITOS DE FATORES GENtTICOS E DE ~~IENTE SOBRE CARACTERlsTICAS DE
CRESCIMENTO E FERTILIDADE DE F~MEAS DA RAÇA C~NCHIM

PEDRO FRANKLIN BARBOSAl

O presente trabalho teve como objetivo a determi~ação dos efeitos de :ato
res genéticos e de ambiente nas características de crescimento do nascimento
ã maturidade e fertilidade em fêmeas da ra,2 Canchim, criadas em regime ex-
clusivo de pasto na E~rnRAPA-UEPAE de são Ca~los, SP. As características estu
dadas foram os pesos ao nascimento (PN), 2 desmama (PD), aos 12 meses (?12)~
aos 24 meses (P24) e ã maturidade (PM), e as idades ao primeiro (IP?) e ao
segundo partos (ISP). Foram utilizados os dados referentes a 573 vacas naSCl
das de 1969 a 1979 (exceto 1970) em todas as estações do ano, filhas de 60
touros e de vacas cujas idades ã parição variaram de 3 a 13 anos; as vacas
eram pertencentes a 3 gerações e foram agrupadas em 3 classes de acordo com
a cor da pelagem (branca, báia e a~3rela). Os dados foram analisados através
de um modelo linear misto incluindo os efeitos fixos de ano de nascimento
(10), estação de nascimento (4), idade da mãe da vaca (11), cor da pelagem
(3) e geração (3), alem dos efeitos aleatórios de touro dentro de geração da
vaca (17,25 e 18 respectivamente) e erro. Ano de nascimento da vaca influen-
ciou significativamente (P <0,01) todas as características estudadas, exceto
PN e PM. A estação de nascimento influenciou significativamente (P< 0,01) PD,
P12 e p24. Considerando todas as características de crescimento estudadas, a
estação de nascimento mais favorável foi o inverno (julho a setembro). A ida
de da mãe da vaca influenciou significativamente o PD (p< 0,01) e o PlI
(p< 0,05). Contrastes lineares entre as medias estimadas mostraram que as
bezerras filhas de vacas de ate 3 anos e de mais de 10 anos de idade ã pari-
ção foram, respectivamente, 13,4 e 5,9 kg mais leves ã desmama que a média
estimada para PD (174~l,6 kg); aos 12 meses estas diferenças foram reduzidas
para 10,6 e 5,0 kg, respectivamente, em relação ã media estimada para P12
(206~2,2 kg). A cor da pelagem influenciou significativamente (P < 0,01) to-
dos os pesos estudados, sendo as vacas de pelagem branca mais leves que aque
Ias de pelagens bãia e amarela em todas as idades consideradas. ° efeito da
geração da vaca foi significativo para PD, Pl2 (p< 0,01) e P24 (p< 0,05), ve
rificando-se uma redução nos pesos das vacas ã medida que aumentou o número
da geração. Esta redução foi mais acentuada da primeira para a segunda gera-
ção e decrescente, em termos relativos, com o aumento da idade das vacas. O
efeito aleatório de touro dentro de geração da vaca foi significativo para
P12, P24, PM (p< 0,01), PN e ISP (p< 0,05), não influenciando, entretanto,
PD e IPP. Os resultados obtidos indicam que os efeitos dos fatores de aQbien
te (ano de nascimento, estação de nascimento, idade da mãe da vac~) foram me
nos importantes como causas àe variação do peso ã maturiàade de vaC8g

Canchim que os fatores geneticos (geração, cor da pelagem e touro). A estima
tiva de herdabilidade para peso ã maturidade foi igual a 0,42:0,14.
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