
Genoma do boi é decifrado
Mais de 300 pesquisadores de 25 países, incluindo o Brasil anunciaram o sequencíamento
completo do DNA de bovinos. Ciência dá um passo decisivo para ampliar a qualidade da carne

A conclusão do sequenciamento
do genoma bovino e as informa-
ções conseqüentes poderão ser

usados para melhorar a qualidade da carne
bovina nacional e a competividade do país,
já que o Brasil é o principal produtor e
exportador. A melhora vale também para o
leite. A opinião é do veterinário José Fer-
nando Garcia, da Unesp de Araçatuba, um
dos integrantes do consórcio que realizou
a pesquisa, cuja liderança é do Centro de
Sequenciamento do Genoma Humano do

Baylor College of Medicine, de Houston, no
Texas, e do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos. No Brasil, contou com

apoio da Unesp - Universidade Estadual
Paulista e da Embrapa Recursos Genéticos,
de Brasília, cujo pesquisador Alexandre
Caetano coordenou a equipe.

O professor José Fernando Garcia fez a
anotação dos genes dos tecidos do sangue e
da pele. Segundo Guilherme Gallerani, Garcia
colaborou também para a implantação do
programa Igenity, que realiza teste de DNA

para revelar o potencial genético de bovinos

de corte e de leite há dois anos no Brasil. Gal-

lerani é coordenador de pecuária de corte do

Igenity. A revista GLOBO RURAL trouxe matéria

de capa sobre o mapeamento dos genes em

sua edição de março.

Garcia compara a decifração do genoma à

abertura de uma caixa-preta repleta de infor-

mações desconhecidas ou dispersas em cen-

tros de pesquisas pelo mundo. "Está à dispo-

sição da sociedade uma biblioteca completa

e única com informações do DNA bovino que

serão exploradas pela comunidade científica

para resolver questões práticas que afetam

os rebanhos." Ele ressalta a colaboração de

300 pesquisadores em todo o mundo para

a conclusão de um trabalho que estabelece

um divisor na área da ciência animal. A vaca

cujo DNA foi analisado chama-se Dominette

e é da raça inglesa hereford. Cerca de 80%

do rebanho brasileiro é constituído por raças

zebuínas, originárias da índia. Embora o objeto

de pesquisa tenha sido um exemplar taurino,

de sangue europeu, abre caminho para o

aperfeiçoamento de todo o rebanho nacional.

Text Box
Genoma do boi é decifrado. Globo Rural, São Paulo, ano 42, n. 283, p. 18, maio. 2009.




