
Caracteriza~ao do hapl6tipo mitocondrial de uma amostra de touros da ra~a Nelore, representativa d. Page 1 of 1

tMeo, SC; 2Tizioto, PC; SSiqueira, F; sRosa, AN; sSilva, LOC; sTorres Jimior, RAA; 2Veneroni,
GB; 2Ibelli, AMG; lAlencar, MM; lRegitano, LCA lEmbrapa Pecuaria Sudeste -Sao Carlos/SP.
2Programa de p6s-gradua~ao em Genetica e Evolu~ao -UFSCAR. sEmbrapa Gado de Corte -

Campo Grande/MS.

Os bovinos podem ser classificados em dais grandes grupos de acordo com sua origem e distribuic;ao geografica: 0
tipo taurino, representado pelos bovinos europeus, e 0 zebuino, que vive nag regi6es tropicais. 0 rebanho
brasileiro e constituido principalmente par rac;as zebuinas, sendo a rac;a que apresenta maior expressao a Nelore.
Os mamiferos possuem, alem do genom a nuclear, urn genoma citoplasmatico encontrado nag mitocondrias, 0
DNA mitocondrial (mtDNA), que apresenta heranc;a exclusivamente materna. Ha relatos que os polimorfismos
no mtDNA podem afetar a adaptac;ao das rac;as bovinas a condic;6es ambientais distintas hem como a produc;ao
animal. Provavelmente a maioria da populac;ao da rac;a Nelore foi obtida par retrocruzamentos de vacas nativas
com touros zebuinos e, portanto, abrigam mtDNA de origem Bos taurus. 0 objetivo deste estudo foi caracterizar 0
hapl6tipo do mtDNA de lima amostra de touros de diferentes linhagens da rac;a Nelore. A selec;ao dog animais que
comp6em .esta amostra foi feita a partir de consultas ao 8umario Nacional de Touros da Rac;a Nelore. Foram
eleitos 30 touros ativos na populac;ao, ou seja, que tern semen disponivel no mercado, cujas genealogias sejam
representativas das principais linhagens da rac;a Nelore e de maneira a minimizar a existencia de parentesco
entre eles. A investigac;ao do hapl6tipo mtDNA (Bos taurus ou Bos indicus) foi realizada atraves da PCR alelo-
especifica para amplificac;ao de lima regiao 366 pb do gene rRNA 168 de mtDNA, no qual urn polimorfismo
diferencia mtDNA Bos taurus e Bos indicus. Observou-se fiesta amostragem, prevalencia de mtDNA de origem
Bos taurus, representando cerca de 69% do total de animais avaliados. Estes resultados reforc;am a hip6tese que a
formac;ao da rac;a Nelore no Brasil, provavelmente resultou do cruzame_nto absorvente de touros Bos indicus com
matrizes Bos taurus.
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