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CAUSAS DE VARIAÇ~O SOBRE O CRESClHENTO ATE OS 30
MESES DE ANIlIAIS DA RAÇA CANCHIH

Pedra F. Barbolal
Irineu U. P&cker2
Artur H. G. da Silval

Foram estudadas as causas de variação "não genétlcas" dos pesos. ao
nascer (PN), 205 dias (PO), 12 mes•• (PI2), 18 mese. (PI8), 2~ meses (P2~ )
e 30 meses (P30), de 1130 animais da raça Canchlm, sendo 522 machos e 608
fêmeas, criados a campo na UEPAE de são Carlos-EHBRAPA. Os animais, eram
nascidos de 1958 a 1975,fllhos de vacas cuJas Idades variaram de 3 a I~
anos, com nascImentos durante todos os meses do ano e pertencentes a ger!
ções de seleção. Os dados foram analisados através de um modelo In.clulndos!
xc, ano e mes de nascImento, Idade da vaca e geração. As médIas ajustadas f~
ram de 35,2 kg para PN; 170,2 kg para PO; 22~,O para P12; 283,3 para P18;
35~,4 kg pari P2~ e 408,5 kg para P)O.

Ano de nascimento fez varIar sIgnIfIcativamente (p <0,01) todo. 01

pesos estudados. O mesmo ocorreu com o mês de nascImento, sendo que os mal~
res pesos médIos obtIdos, para todas as Idades estudadas, ocorreram para os
anImaIs nascIdos entre novembro e fevereIro. Março e abrIl fçram os me.es
mais desfavoráveIs para PO, PI8 e P30 e outubro e novembro para PI2 e P2~ •
Os efeItos da Idade da vlca ã parlção foram sIgnIfIcatIvos (p< 0,01) apenas
sobre PO e PI2, senqo que, nos doIs casos , 00 fIlhos de vacas com Idades pr§.
xlmas aos 8 anos foram os mais pesados. A geração teve seus efeitos slgnlfl
cativos (P< 0,05) apenas para PD, havendo um decréscImo da Ia. ã 3a. geração~
Os machos foram sempre maIo pesados que a. fimeas, sendo estas dIferenças
slgnlflcltlvas (p <0,01) e crescentes do PN ao P30.


