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O objetivo do presente trabalho foi obter estimativas de parâmetros geni
ticos e fenotípicos para características de crescimento do nascimento à ma-

turidade quanto ao peso corporal (72 meses de idade) e de fertilidade de fi
meas da raça Canchim, criadas em regime de pasto na EM3RAPA-UEPAEde são
carlos, SP. As características estudadas foram os pesos ao nascimento(PN),
à desmama (PO), aos 12 (P12), aos 18 (P18), aos 24 (P24), aos 30 meses de
idade (P30) e à maturidade (PM), e as idades ao primeiro (IPP) e segundo

partos (ISP). O PMfoi estimado ajustandcrse os dados observados para ano-
estação de pesagem, número de bezerros produzidos até aos 72 meses, idade
e condição da vaca à pesagem. Foram utilizados os dados de 573 fêmeas, fi-
lhas de 60 touros (K=8,18), pertencentes a 3 gerações de bimestiçagem entre
animais 5/8 Charolês + 3/8 Zero. Os dados foram analisados utilizando - se
ummodelo linear misto incluindo os efeitos fixos de ano e estação de nasc~

mento, idade da vaca, pelagem e geração e os efeitos aleatórios de touros
dentro de geração e er'ro, Os parâmetros genéticos foram estimados can base
na corretaçâo intra-classe de meio-imãs paternas. As estimativas de herd.5!

bilidade variaram de 0,15±0,11 (IPP) a 0,57±0,16 (P30). As estimativas de
co=elação genética entre características de crescimento foram todas posit~
vas, variando de 0,44 (PO e P30) a 0,99 (P30 e PM), e maiores que as est~
tivas de corretaçâo fenotípica. As estimativas de ccrreraçâo genética foram
positivas entre PN/POe IPP, negativas entre P12/P24 e IPP/ISP e novamente
pos.rt ivas entre P30/PMe IPP/ISP. Os resultados obtidos indicam que fêmeas
da raça Canchimpodemser selecionadas para menores idades ao primeiro e s~
gundo partos can base nos pesos aos 12 e/oo 18 meses de idade.
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