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0 Canchim e lima ra<;a composta (5/8 Charoles 3/8 Zebu), que vem sendo cada vez mais incorporada como op<;ao
para produ<;ao de carne no Brasil, entretanto est~ possui poucagordura de cobertura. A quantidade e distribui<;ao
de gordura tern urn importante impacto na qualidade da carca<;a e carne de bovinos de corte. 0 gene PP ARGClA
(peroxisome proliferative active receptor gamma coactivator lA) tern sido elencado como candidato para
caracterlsticas de gordura. Este e urn coativador do subconjunto de genes de fosforila<;ao oxidativa que controla 0
transporte e oxida<;ao de glicose e lipideos. Estudos tern identificado SNPs neste gene e relacionado com
deposi<;ao de gordura no leite e caracterlsticas de gordura em SUlnos. 0 objetivo deste trabalho foi testar a
associa<;ao de urn polimorfismo do gene PP ARGClA com espessura de gordura, area de olho de lombo e peso aDs
18 meses em bovinos da ra<;a Canchim. Foram utilizados 610 animais, incluindo machos e femeas, nascidos entre
os aDOS de 2003 a 2006, criados em regime de pastagem em oito fazendas situadas nos estados de SP e GO. Estes
animais foram avaliados para espessura de gordura subcutanea e area de olho de lombo atraves de medidas ultra-
sonograficas e pesados aDs 18 meses de idade. As extra<;6es de DNA foram realizadas a partir de leuc6citos. 0
SNP localizado no intron 9 do gene PPARGClA foi genotipado pela tecnica PCR-RFLP. Como urn dog primers
utilizado na PCR foi marcado com fluorescencia, a analise dog produtos da PCR e da digestao foi feita atraves do
seqiienciador ABI Prism 3100 Avant (Applied Biosystems). Os gen6tipos foram determinados com a utiliza<;ao do
programa GeneScan (versao 3.7.1).0 estudo de associa<;ao entre 0 gen6tipo do marcador e as medidas fenotipicas
foi feito atraves do metodo de maxima verossimilhan<;a restrita sob urn modelo animal. Nao foi observada
associa<;ao significativa entre 0 SNP estudado com as medidas de espessura de gordura subcutanea, area de olho
de lombo e peso aDs 18 meses nesta popula<;ao da ra<;a canchim.
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