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A ra<;:a Nelore e de procedencia indiana e em seu pals de origem e utilizada exclusivamente para produ<;:ao de leite.

No Brasil, sofreu intenso melhoramento genetico para produ<;:ao de carne e representa hoje a principal ra<;:a de

corte do Pals. A genetica e urn dog fatores determinantes nas caractensticas de qualidade da carne. Polimorfis-

mas de base unica (SNPs) teni sido elencados para associac;:ao com estas caractensticas, porem a maioria destes

trabalhos diz respeito a popula<;:oes e condi<;:oes de cria<;:ao do hemisferio Norte, focalizando ra<;:as de bovinos Bos

taurus. Estudos de avalia<;:iio da segrega<;:iio destes polimorfismos em bovinos Bos indicus saD incipientes. a pre-

Bente trabalho teve par objetivo avaliar a variabilidade de uma amostra de 30 touros, representativa daB principais

genealogias de Nelore comercializadas no Pals. quanta a polimorfismos em genes candidatos para qualidade de

carne, investigando a viabilidade de estupos de associa<;:ao nesta ra<;:a. Foram genotipados 7 SNPs previamente

determinados para popula<;:oes de Bos taurus localizados nos genes candidatos Tireoglobulina (TG -C/T -regiao

5' llder), Proteasome 26S subunit ATPase 1 (PSMC1- G/A -intron 9), Leptina (Lep -C/T -intron 2). Peroxisome

proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha (PPARGC1A -C/T -intron 9), Corticotropin releasing hor-

mone (CRH -C/T -regiao promotora). Development and differentiation enhancingfactor 1 (DDEF1 -G/A -intron

13) e m-Caipalna (CAPN -G/A -exon 14 codon 53). as SNPs dog genes DDEF1 e CAPN Coram genotipados pela

tecnica ARMS- PCR, todos os demais par PCR -RFLP. Foi utilizada a versao do software Genepop disponlvel na Web

para estimar as freqiiencias alelicas e genotlpicas de carla marcador. Os SNPs dog genes TG. PSMC1A e Lep, nao

Coram polim6rficos fiesta amostragem. Para 0 SNP no CRH. 0 alelo T foi encontrado em uma freqiiencia muito

baixa (3.3%). as polimorfismos dog genes PPARGC1A. DDEF e CAPN se mostraram mais informativos. as alelos de

maior ocorrencia apresentaram freqiiencia de 80% (alelo C -PPARGC1A), 90% (alelo G -DDEF1) e 91,7% (alelo G

-CAPN). A frequencia de heterozigotos dog SNPs avaliados variou de zero a 33.33%, indicando que polimorfismos

descritos para rac;:as taurinas nao saD adequados para estudos desegrega<;:ao na ra<;:a Nelore. a desenvolvimento de

urn projeto de identifica<;:ao de polimorfismos especificamente para a ra<;:a Nelore devera contribuir para a efetiva

aplica<;:ao da genetica molecular ao melhoramento dessa ra<;:a no Brasil.
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