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. ICANALIZAÇÃO DE EFEITOS GE:'<É:rICOSE A'lBIENI'AISPARA CARACTERISTIC.z,sDE CRESCI-
MENro E FERTILIDlillEIJ-lFÊMEAS DE BOVI~'OS DA RAÇA CANCHI~I . Pedro Fran.1<linBar-
bosa 1 e Franclsco Alberto ~lOura Duarte 2.

Em bovinos de corte poucos trabalhos têm sido realizados com o objetivo de
estudar o parlrão de var iaçâo r'iascor reIacôes ent ro caracter í st í ces de cresci-
mento e fertilir'iar'iee suas implicações em programas r'ieseleção. r~ os siste-
mas rleoror1ução ele bovinos ele cor+e são caracterizarlos oelas fases de reor'odu-
ção (aument.oem número) e produçâo (aumento em tamanho), o ob ietivo do Presen-
te t raba Iho foi avaliar o oerfil elevar í acâo das est irret i.vasde correlações ge
néticas, fenotípicas e ambientais entre características de produção e de repro
rlução obs2rvarlas em 573 fêmeas na raça Canchim, fil~as de 60 touros e criadas
em reoime de onstace~s na EMBRAPA-l~Pt\E de São Carlos,SP. As características
eleororlução analisadas foram os pesos ao nascimento, à desmama, aos 12 meses,
aos 24 meses e à maturlrlarle(72 mPses de idade) e as de reprodução foram as
inades ao primeiro e segunno partos e a taxa de concepção nos 4 primeiros ci-
clos reorcdut i vos de cada fêmea. Os corroonent.esde variância e covar i.ancie fo-
ram obtielos c~ base na correlação intr~-classe de meio-irmãs paternas, a par-
tir nOS dados ajustados para os efeitos de ano e estação de naSCL7entc, gera-
cão, idade da rrãe e cor da pelagem. Os resultados Obtldos mostrara~ que os
fenótipos para produção e reprodução foram modulados, ao longo de tempo, de
acordo com wn sis erracomwn e pouco variave I de deserivo.lv.irnent.o, atraves do
qual os efeitos dos fatores genétlCOs e ambientais são canalizados para a com-
binação rralS aà2qJada. As característlcas de produção e reprodução são forte-
mente integradas e a seleção para wn grupo de caracterís~icas é acompanhada
rle respostas correlacionadas no outro grupo.
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