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o objetivo deste trabalho foi obter estirrati vas de parâmetros genéticos

envolvendo a cor da pelagem de 573 fêmeas da raça canchim, criadas em regime

de pastagens na R>lBRAPA-UEPAEde são carlos,SP, filhas de 60 touros e perten.

centes a 3 gerações de acasalamentos inter se de anirrais cruzados 5/8Cbaro-

lês + 3/8Zebl (geração zero). As fêmeas foram classificadas emma das 3 c0-

res de pelagem da raça Canch.im (branca, baia, amarela). As características

estooadas foram a cor da pelagem e os pesos ao nascimento (~), à des-

mama (PES0205), aos 12 (PESO365), 18 (PES0550), 24 (PES0730), 30 (PESO-

915) e 72 meses de idade (PESCt-iAT).Os dados foram analisados por meio de tm1

modelo linear uUsto incluindo os efeitos fixos de ano e estação de nascimen-

tos, idade da mãe e geração da fêmea, e os efeitos aleatórios de touros den-

tro de geração e erro. As estirrativas de parâmetros genéticos foram obtidas

can base na correlação entre meio-irmãs paternas (K=8,2). A cor da pelagem

foi influenciada significativamente (P<O,Ol) pelos efeitos de ano de nasci-

mento e touros dentro de geração. A estirrativa de herdabilidade para a cor

da pelagem foi de O,53±0, 15. As estirrativas de correlação fenotípica entre a

cor da pelagem e os pesos do nascimento à maturidade foram todas posi ti vas e

variaram de 0,13±0,02 (PF~365) a 0,17±0,01(PES0915). As estirrativas de cor-

relação genética foram todas positivas e maiores que as respectivas correla-

ções fenotípicas, variando de 0, 12±0,33 (PESOOASC)a 0, 41.±O,26 (PES0365). Os

resultados obtidos indicam que não há antagonisrro genético entre maiores pe-

sos do nascimento à maturidade e pelagens mais escuras (baia e amarela) em

fêmeas da raça canchim.


