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O objetivo do trabalho foi obter estimativas de correlações fenotípica,gg

nética e ambienta I entre características de crescimento do nasc imento à mat!!

ridade e a taxa de concepção na primeira estação de monta, em fêmeas da raça

Canchim criadas a pasto na EMBRAPA-UEPAEde são Carlos,SP. As observações r~

ferem-se a 573 fêmeas, filhas de 60 touros, pertencentes a 3 gerações de ac~

salamentos inter se de animais cruzados 5/BCharolês + 3/a2ebu (geração zero)

e a 3 cores da pelagem (branca, baia ou amarela). As observações de peso ao

nascimento (PESONASC),à desmama (PES0205), aos 12 (PES0365) e 24 meses de

idade (PES0370), à primeira estação de monta (PESOPEM)e à maturidade'(PESO-

MAT1e da taxa de concepção (TCPEM) foram analiSadas pelo método dos quadra-

dos mínimos, utilizando-se um modelo linear misto incluindo os ef~itos fixos

de ano de nascimento, estação de nascimento, idade da mãe, cor da pelagem e

geração e os efeitos aleatórios de touros dentro de geração e erro. Os resql

tados obtidos, para as estimativas de correlações entre os pesos e a n:PEM,

foram os seguintes:

CORRELAÇÃO ~ I-E3:ID5 rer:ffi5 reum FE3:HM H:IDro'

Genética -o,lQ!9,41 -o,64.:!5),47 O,1:t!9,35 -o,~,34- o.n-o, 37 -o, ]3.:!9, 33

Fenotípica ~, l5.;I5l,03 -o,~,03 O,~O,C12 O,~,C12 O,~,C12 -o,lQ!9,C12

Ambienta I -o,l~,03 O,~,O3 O,~,C12 O,l~,C12 O,37.:!9,Cl2 O,Ol.:!5),C12

Os resultados obtidos indicaram que houve antagonismo genético entre maiores

pesos à desmama (P~205) e maior taxa de concepção na primeira estação de
. I . _ . . _

monta, em novi Ihas da raça Cench.im. A seleçao para maior fert::.ll.dade nao de-

ve ser feita com ba1se no PES0205.
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