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o objetivo do trabalho foi avaliar a importância dos efeitos de fatores

genéticos e ambientais nas taxas de gestação e de natalidade, em fêmeas da

raça Canchim criadas em regime de pastagens na EMlRAPA-UEPAEde são Carlos,

SP. As observações referem-se a 573 fêmeas, nascidas de 1969 a 1979, filhas

de 60 touros, classificadas em 3 cores de pelagem e pertencentes a 3 gera-

ções consecutivas de acasalamentos inter se de anirrais 5/SCharolês + a/sze-
00. As taxas de gestação (TG) e de natalidade (TN) foram definidas, respec-

tivamente, caro o número de gestações e o nÚIrero de bezerros nascidos vivos,

em relação ao número de estações de lOOI1tade que cada fêmea participou du-

rante os seus 4 primeiros ciclos reprodutivos anuais. Os dados observados

foram transformados para arco-senolY e analisados através de umm:Jdelo lin~

ar, incluirx:1o os efeitos fixos de geração, ano de nascimento, estação de

nascimento e cor da pelagem e os efeitos aleatórios de touros dentro de ge-

ração e erro. As estirrativas de herdabilidade e correlação genética foram

obtidas com base na correlação entre meio-inres paternas (k=B,2) • O ano de

nascimento influenciou significativarrente (P<0,01) TG e 'lN, cujas nédias e~

timadas foram de 64,16±1,57% e 62,13±1,59%. As maiores nédias para TG e 'lN

foram obtidas para as fêmeas nascidas de 1977 a 1979 (72,2l±2,77% e 70,92±

2,85%). O efeito de touros dentro da geração foi significativo (P<0,01) em

ambas as características. As estirrativas de herdabilidade foram de 0,3l±

0,13 para TG e 0,29±0,13 para TN. As estirrativas de correlações genética,

fenotípica e ambiental entre TG e TN foram 0,95±0,04, 0,9l±0,01 e 0,R9±

0,01. Os resultados obtidos indicam a possibilidade de seleção para maior

fertilidade com base nas taxas de gestação e/ou de natalidade nos 4 primei-

ros ciclos reprodutivos anuais de fêmeas da raça Canchim.


