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Os recursos genéticos disponíveis para a

pecuária, são elementos de grande importância para

as demandas de produção de alimentos. Os bovinos

de raças locais, que descendem de raças Ibéricas,

sofreram processo de seleção natural e constituem

um nicho de produção diferenciado. Objetiva-se

identificar e mapear a frequência de cinco genes

candidatos: Beta-caseína-A2A2, Beta-lactoglobulina,

Kappa-caseína, OPN (osteopontina) e DGAT1

(diacilglicerol O-aciltransferase) e estimar seus

efeitos em características fenotípicas relacionadas à

produção e qualidade do leite, em vacas da raça

Curraleiro Pé-Duro criadas no Brasil. Amostras de

leite serão homogeneizadas e pela técnica de reação

em cadeia pela polimerase por polimorfismos de

fragmentos de restrição (PCR-RFLP), com enzimas

de restrição específicas, serão identificados os genes

de interesse. Juntamente ao mapeamento dos genes

de interesse, o leite será classificado conforme os

parâmetros físico-químicos e microbiológicos que

aferem qualidade. Espera-se identificar e classificar a

ocorrência dos genes, associada aos atributos

elencados para leite cru proveniente de vacas sadias.

Os resultados poderão elucidar, além dos critérios de

qualidade de leite cru, o uso funcional do leite da raça

e características decorrentes da presença dos genes

da matriz alimentar até então desconhecidas, como

forma de contribuir para a bioprospecção da raça e

do leite.

Apresentação do problema 

e motivação da pesquisa

Considerando o ponto de vista técnico-científico,

espera-se verificar a frequência dos genes

pesquisados no leite dos animais analisados, visando

contribuir para a preservação e conhecimento do

potencial produtivo e econômico da raça Curraleiro

Pé-Duro, que compõe uma das principais reservas

gênicas de bovinos locais, para que possa ser

explorada de forma sustentável, contribuindo para a

obtenção de produtos de melhor qualidade e

valorização da raça. Espera-se também, esclarecer e

ressaltar a importância da raça para produtores rurais

quanto aos genes identificados, visando, quando

viável, sua seleção e manutenção nos rebanhos por

meio de acasalamentos planejados.

Resultados e 

impactos esperados

A investigação dos genes Beta-caseína-A2A2,

Kappa-caseína, Beta-lactoglobulina, OPN

(osteopontina) e DGAT1 (diacilglicerol O-

aciltransferase) em bovinos da raça Curraleiro Pé-

duro, relaciona-se a características economicamente

importantes para os sistemas de produção de leite e

possui relevância e importância científicas,

considerando conservação de recursos genéticos

pouco explorados, presumível relevância para

rendimento industrial, bem como a saúde e o bem-

estar dos consumidores finais.

Conclusão e

perspectivas

Apoio

Realizar-se-á a bioprospecção da raça Curraleiro Pé-
Duro, justificando a importância na conservação de
recursos genéticos para contribuição futura ao
desenvolvimento da pecuária nacional. Almeja-se
gerar resultados positivos que estimulem o
desenvolvimento de linhas de pesquisa relacionadas
à conservação dessa raça como importante recurso
genético.
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Figura 1: Vaca Curraleiro Pé-Duro com bezerro.

Fonte: https://www.abcpd.com.br/fotos/vacas/.


