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RESUMO:As contribuições relativas dos componentes genéticos e ambientais para as correlações fenotípicas
entre pesos do nascimento à maturidade e taxa de concepção, em quatro ciclos reprodutivos, em fêmeas da
raça Canchim mantidas em regime de pastagens na Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, Sp, foram deter-
minadas com o objetivo de analisar o padrão de desenvolvimento daquelas características até à maturidade.
Os resultados obtidos mostraram que o padrão de desenvolvimento das características foi influenciado por
mecanismos fisiológicos diferentes e que, à maturidade, houve canalização dos efeitos genéticos e ambientais,
com antagonismos entre as características de crescimento e a taxa de concepção.

PALAVRAS-CHAVE:bovinos de corte, correlações fenotípicas, maturidade, pesos, reprodução
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RESUMO: Foram utilizados dados de ganho médio diário do nascimento ao desmame (GMO) de 25.287
animais da raça Nelore, com o objetivo de discutir as possíveis conseqüências de ignorar e/ou não modelar
corretamente os efeitos de idade do bezerro à desmama (IOB) e data juliana de nascimento (DTJN). Para
isto, o GMO, ajustado para idade da vaca, foi analisado segundo o modelo básico, apenas com o grupo
contemporâneo, e outro incluindo 10B e OTJN como covariáveis. Os resultados indicam que, a não inclusão
destas covariáveis no modelo deve levar a diferenças importantes na avaliação genética dos animais, uma vez
que a predição da segregação mendeliana depende das soluções para Gc. .

PALAVRAS-CHAVE:avaliação genética, bovinos de corte, colinearidade, fator de inflação de variâncias
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