
/'
16 ANAIS DA XVI REUNIÃO ANUAL DA S.B.Z. CURITIBA, 15 a 19 julho, 1979

PARAHETROS GfNETICOS 00 CRESCIMENTO Alr OS
2~ MESES EM ANIMAIS OA RAÇA CANCHIM

SAO CaRtOS .'
; I D
lRATAS Artur H. G. da Silval

Irineu U. packer2
Pedro F. Barbosa1

Foram estimados os coeficientes de herdabllldade e as ccr relaçôe s
genéticas relativos aos pesos ao nascer (PN), 20S dias (PO), ·12 meses (PI2),
18 weses (PI8) e 24 meses (P24) obtidos em 1565·anlmals da raça Canchlm,6e~
do 650 machos e 915 fêmeas, criados na UEPAE de .são Carlos-EMBRAPA. O. an.!.
mal. eram filhos de 82 touros, nascidos nos anol de 1958 a 1975, filhos de
vacas cujas Idades variaram de 3 a 14 anos, com nascimentos durante todos os
meses do ano e pertencentes a 3 gerações de seleção. Os dados foram analls.!,
dos através de um modelo Incluindo sexo, ano e ~. de nalclmento, Idade da
vaca, geração e touro. Os parãmetros genétlcos'foram eltlmado. com base nos

_ tl",~J;:.,4,J.s04·melo-Irmaos ,ar••nQ~
As estimativas de herdabllldade foram para machos, fêmeas e· amo~

trai conjunta, respectivamente: 0,36 ! 0,13; 0,37 ! O,llj e 0,34 ; 0,08 p.!,
ra P'lIj0,73 ! O,I6j 0,16 ;!' 0,08 e 0,26 ! 0,07 para POj 0,38 :!' 0,13; O,27!
0,09 e 0,31 ! 0,08 para P12; 0,47 :!' 0,14; 0,37 !·O,II e 0,29 :!' 0,07 para
PI8 e 0,33 ! 0,13; O,38! 0,11 e 0,24 ! 0,07 para P24. A••• tlmatlvas de
correlações genéticas foram diferentes para a amoltra dOI machol e das f~
meas. As estimativas foram maiores para os caracteres adjacentel, nas três
amostr •• , e os maiores valores obtidos ocorreram,entre o PI2 e PI8 para os
machos (0,96) e machos e fêmeas em conjunto (0,92), e entre o PI8 e P24 P!
ra as fêmeas (O,97) .


