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RESUMO 

 

O leite bovino é uma importante fonte de proteínas na alimentação humana. A maior parte das 

proteínas presentes no leite é do tipo caseínas, que se dividem em quatro grupos: alfa s1, alfa s2, 

beta e kappa. A variante A1 da beta-caseína pode ser considerada uma causadora de patogenias 

associadas à ingestão de leite bovino, devido a liberação de beta-casomorfina 7 um peptídeo 

opióide bioativo proveniente da digestão desta caseína. Em contrapartida não há evidências de 

que a variante A2 seja nociva à saúde humana. A raça Simental é de dupla aptidão e vem 

ganhando espaço nos últimos anos para a produção de leite a partir de linhagens especializadas e 

através do cruzamento com a raça Holandês. Diante do exposto, objetiva-se investigar o 

polimorfismo do gene da beta-caseína (alelos A2/A1) em rebanhos leiteiros da raça Simental, 

auxiliando os produtores que visam fazer a seleção assistida por marcadores para produção de 

leite A2. Foram avaliados 69 animais da raça Simental, foram coletadas amostras de pelo da 

vassoura da cauda e paletas de sêmen descongeladas oriundo de fazendas parceiras á Associação 

Brasileira e Criadores da Raça Simental e Simbrasil, para a extração de DNA e análise de 

polimorfismo. Para avaliar os alelos interessados da beta-caseína foi realizada a genotipagem por 

meio da técnica de PCR-RFLP. Foi observado polimorfismo do gene da beta-caseína tendo 

frequências genotípicas de 0,55, 0 e 0,45 respectivamente, e frequência alélica 0,22 para o alelo 

A1 e 0,78 para o alelo A2. Concluindo que o alelo A2 está mais presente na população estudada 

de bovinos da raça Simental do que o alelo A1, podendo ser considerada uma raça com potencial 

para produção de leite A2. 

 

Palavras chave: Alergia. Marcador Molecular. Melhoramento Genético. Produção de Leite. 

Saúde.
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, a cadeia produtiva do leite brasileira evoluiu de forma contínua, 

resultando no crescimento consistente da produção, que colocou o país como um dos principais 

do setor no mundo. De 1974 a 2014, a produção nacional quase quadruplicou, passando de 7,1 

bilhões para mais de 33 bilhões de litros de leite, chegando à posição de quarto maior produtor 

mundial (ANUARIO LEITE, 2018). 

O leite bovino, além de apresentar grande importância nutricional e econômica, também 

está muito presente na alimentação da população, sendo considerado uma fonte de proteína 

animal de grande importância na dieta. Com o seu consumo aumentando com o passar dos anos, 

observou-se indivíduos com enfermidades relacionados a este alimento, levando a estudiosos 

pesquisarem e compreenderem melhor os componentes presentes no leite. 

Das proteínas presentes no leite, dois grandes grupos são considerados os mais 

importantes, as caseínas e as proteínas do soro. As caseínas representam cerca de 80% de toda a 

fração proteica do leite e se subdividem em quatro grupos: αs1 (alfa s1), αs2 (alfa s2), β (beta) e 

κ (kappa) (THREADGILL e WOMACK, 1990) e são codificadas alelos do gene presente no 

cromossomo bovino 6 (VERCESI FILHO et al., 2012).  

Embora muitas variantes alélicas da beta-caseína (C2N2) sejam conhecidas, as variantes 

A1 e A2 são as formas mais comuns nas raças de gado leiteiro. Essas duas variantes vêm 

despertando grande interesse científico, em função da correlação entre o seu consumo com a 

ocorrência, ou não, de problemas como: disfunções gastrointestinais e alergias na população 

humana. Até um momento na história, os bovinos possuíam apenas o alelo A2, o aparecimento 

da variante A1 é decorrente de mutações genéticas cujo motivo de ocorrência ainda não 

elucidado.  

A beta-caseína A1 tem sido reportada como potencial causadora de patogenias associadas 

à ingestão de leite bovino, devido a liberação de beta-casomorfina 7 (BCM-7), um peptídeo 

opióide bioativo proveniente da digestão desta caseína (TROMPETE et al., 2003). Em 

contrapartida, estudiosos indicam que a beta-caseína A2 não gera esses compostos opiáceos 

quando digerida, todavia o leite tipo A2 pode ser uma alternativa na alimentação humana, 

podendo ser consumidos por pessoas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). 

Diante desta problemática do consumo de leite A1, é notável a necessidade de realizar 

estudos que identifique a variabilidade genética de bovinos para gene da beta-caseína. Assim, 

este trabalho visa genotipar os animais da raça Simental para analisar a possibilidade de seleção 

assistida por meio de marcadores para a produção de leite A2. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1  Importância do Leite 

A produção de leite no Brasil apresenta alto potencial de desenvolvimento no 

agronegócio, desempenhando um importante papel socioeconômico, gerando empregos e renda 

para a população. O país se encontra como quarto maior produtor mundial de leite, produzindo 

cerca de 33,8 bilhões de litros/ano, com um aumento de 1,6% comparado ao ano anterior de 

2017 (IBGE, 2018).  Já em 2019, o IBGE apresenta um aumento de 2,7% em relação ao ano de 

2018, com produção de 34,8 bilhões de litros (Figura 1). 

 

Figura 1: Evolução da produção de leite no Brasil de 1975-2019 destacando o aumento de 2,7% da produção em 
relação a 2018 

 

Fonte: Adaptado de MilkPoint, 2020 (p. 1) 

 

Em 2018 a economia brasileira sofreu queda na expansão, com o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita crescendo apenas 0,3%, consequentemente houve a redução do consumo de 

lácteos de 166 para 165 litros/hab./ano, já o leite UHT reduziu o crescimento pela primeira vez 

em dez anos, recuando 145 milhões de litros em 2018 comparado a 2017 (ANUARIO LEITE, 

2019). 

A cadeia produtiva de leite brasileira desempenha um papel expressivo na geração de 

emprego, renda e, principalmente, no suprimento de alimentos. A cada dólar acrescentado na 

produção agroindustrial do leite, nota-se um aumento de cinco dólares no PIB (PASCHOAL et 

al., 2018). 

↑ 2,7% 
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Apesar de ser considerado um dos maiores produtores mundiais de leite, o Brasil não 

apresenta um sistema de produção homogêneo, tendo uma grande oscilação entre produtores 

com alto nível de tecnologia e aqueles com produção extrativista. Porém, atualmente, criadores 

de bovinos leiteiros estão em busca de tecnologia e melhoramento genético de seu rebanho. 

O melhoramento genético na produção de leite vem, ao longo dos anos, se baseando na 

seleção de indivíduos com potencial em melhorar o rebanho (MARTINEZ et al., 2000), 

buscando principalmente os animais com qualidade superior nos componentes do leite. Os 

programas de melhoramento genético em raças leiteiras vêm auxiliando positivamente nos 

resultados alcançados no Brasil, visto pelo aumento do valor genético dos animais participantes 

dos programas (PASCHOAL et al., 2018). 

O leite é considerado um alimento de alto valor nutritivo, sendo uma importante fonte de 

proteínas na alimentação humana. Além destas, também apresenta altos teores de gorduras, 

carboidratos, vitaminas e minerais (LIMA et al., 2014).  

2.2  O Leite A2 e os Problemas Relacionados ao Consumo do Leite A1 

Proteínas presentes no leite são categoricamente divididas em proteínas do soro e 

caseínas (KAMIÑSKI et al., 2007). As caseínas se encontram em maior concentração, 

representando cerca de 80% de toda a fração protéica do leite, essas se subdividem em quatro 

grupos: alfa S1 (αs1), alfa S2 (αs2), beta (β) e kappa (k) (VERCESI FILHO et al., 2012), sendo 

as beta-caseínas o grupo predominante entre as proteínas totais. 

Atualmente há um crescimento do número de pesquisas sobre os derivados lácteos 

estarem associados a distúrbios nutricionais, incluindo disfunções gastrointestinais e alergias 

(PASCHOAL et al., 2018). Afirmações um tanto controversas vem sugerindo que o leite pode 

ser uma das causas de enfermidades como a diabetes, doenças cardíacas e esquizofrenia 

autônoma (JAISWAL et al., 2014; ELLIOTT, R. et al.). 

O leite A1 e A2 da espécie bovina são determinados por um par de alelos no cromossomo 

seis (alelo A1 e A2). Esses animais carregam duas cópias dos alelos da beta-caseína, podendo ser 

duas do alelo A2, uma cópia do alelo A1 e uma do alelo A2, ou então duas cópias do alelo A1. A 

partir daí, são definidos homozigotos os animais A2A2 e A1A1, já os animais A1A2 são 

determinados heterozigotos. Porém, não há dominância entre esses alelos, eles são co-

dominantes, ou seja, os dois alelos se expressam integralmente. Um bovino A2 homozigoto 

passará apenas o alelo A2 para sua progênie, assim como ocorre no homozigoto A1, passando 

apenas o alelo A1, já o heterozigoto A1A2 produzirá alelos A1 e A2 em quantidades iguais tendo 

50% de chance de transmitir qualquer um dos alelos. Da mesma forma ocorre com o leite, uma 



4 

 

 

 

vaca A2A2 produz leite A2, e A1A1 produz leite A1 respectivamente, a vaca heterozigota irá 

apresentar leite codificado pelos alelos A1 e A2. 

Muitas variantes alélicas da C2N2 são reconhecidas, porém as variantes A1 e A2 são as 

formas mais comumente encontradas em gados leiteiros. Até um momento da historia, apenas o 

alelo A2 estava presente nos bovinos, havendo posteriormente uma mutação com o aparecimento 

da variante A1. O diferencial molecular da proteína produzida pela variante A1 apresenta 

substituição de um nucleotídeo na posição 67 da cadeia da variante A2, que apresenta um 

aminoácido prolina, enquanto a variante A1 apresenta uma histidina. 

Devido a essa alteração na variante A1, a proteína codificada sobre digestão diferenciada 

no trato gastrointestinal dos humanos, favorecendo a liberação do peptídeo opióide BCM-7 por 

hidrólise na digestão (Figura 2). 

 

Figura 2: Diferenciação na posição 67 e liberação da BCM-7. 

 

Fonte: Adaptado Pal et al, 2015 (p. 7287) 

 

Opióides são substâncias com efeitos similares aos da morfina, atuando tanto no sistema 

nervoso central como nos órgão periféricos, alguns deles são importantes por desempenhar papel 

na resposta a estresse e dor, assim como controle na ingestão de alimentos (KAMIŃSKI et al., 

2007). No trato gastrointestinal, essas substâncias podem reduzir a motilidade intestinal levando 

a maior absorção de água, dessa forma a secreção gástrica é inibida e aumenta a contração da 

vesícula biliar. A variante A1 libera BCM-7, que é um opióide ativo, ele se liga aos receptores μ-

opióides do intestino levando a apresentar os efeitos anteriormente abordados. Já a variante A2 
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libera beta-casomorfina-9, que também teriam efeitos gastrointestinais, porém a sua afinidade 

com esses receptores é diferente. 

Em estudos com roedores, pesquisadores já haviam observado que os animais que 

ingeriram apenas o leite A1 apresentavam inflamação intestinal, o que não ocorria quando 

consumiam o leite A2 (BARNETT, 2014). Elliott (1999), também estudou os efeitos do leite A1, 

como uma possível causadora da diabetes tipo 1, mostrando que a maioria dos ratos alimentados 

com a proteína mutada tiveram a doença em relação aos que tiveram administração do leite A2, 

eles associaram essa patogenia com a liberação da BCM-7. 

De acordo com os trabalhos analisados, devido a maior liberação da BCM-7, o leite A1 

pode causar problemas a saúde humana, além de distúrbios gastrointestinais, pode ser potencial 

causadora de doenças como a diabetes tipo 1, doenças neurológicas, assim como a alergia a 

proteína do leite. Em contrapartida, não há evidencias de que o leite A2 cause esses malefícios a 

saúde humana.  

 

2.3  Polimorfismo do Gene da Beta-Caseína 

Os polimorfismos gênicos são alterações genéticas que aparecem em decorrência de uma 

mutação, contribuindo para variações fenotípicas entre os animais, podendo ter diferentes 

classificações dependendo da mutação original. 

Uma população pode apresentar um polimorfismo em nível de genótipo, mas nem sempre 

é representativo em nível fenotípico. Algumas variações podem estar evidentes afetando o 

fenótipo, podendo estar visível no animal, outras podem estar ocultas, não sendo expressivas em 

nível de fenótipo.  

Os estudos de polimorfismo do gene da beta-caseína bovina em raças de gado leiteiro são 

voltados aos alelos A1 e A2, enquanto alelo B é menos comum, e A3 e C são raros (KAMIÑSKI 

et al.,2007). As variantes A1 e B diferem da variante A2 na posição da C2N2, cuja na posição 

67, onde uma histidina substitui uma prolina. Ademais, a variante B difere da variante A1 na 

posição 122, com a substituição de arginina por serina. 

A identificação de alelos polimórficos que codificam as proteínas do leite pode ser 

proveitosa como marcadores moleculares nos programas genéticos de seleção e de cruzamentos 

de gado leiteiro. Além do mais, identificar polimorfismo e associar com características 

quantitativas e qualitativas do leite podem orientar produtores para direcionar os acasalamentos 

em seus rebanhos, aumentando a frequência de alelos favoráveis para a expressão da 

característica desejável. 
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2.4  Marcadores Moleculares e Técnicas de Biologia Molecular (PCR) 

Em qualquer espécie animal com fins produtivos só é possível ter evolução se além de 

condições ambientais adequadas, for feito o melhoramento genético animal. As duas forças 

aliadas resultam em maiores níveis de produção e qualidade do produto. A genética do animal 

além de ser a base que possibilita a realização de programas de melhoramento, é um fator que 

limita a capacidade de seleção (PEREIRA, 2008). 

Há duas formas de melhorar a genética da população: o cruzamento e a seleção. O 

cruzamento se dá pela união de características desejáveis de duas raças diferentes. A seleção 

provém de selecionar indivíduos fenotipicamente superiores para serem os pais da nova geração, 

aumentando a freqüência dos genes desejáveis e reduzindo a frequência dos genes indesejáveis.  

Em busca de aumentar a eficiência de seleção dos animais, com dados moleculares, 

pesquisadores começaram a utilizar marcadores moleculares para a seleção. Dessa forma os 

marcadores poderiam auxiliar a seleção tradicional por fenótipo. 

Os polimorfismos, que são os marcadores, que podem estar dentro do gene ou próximo 

do gene candidato são segmentos de DNA que estão ligados a lócus determinantes da 

característica de interesse. Os processos de seleção utilizando marcadores moleculares para 

fenótipos desejáveis são denominados de seleção assistida por marcadores moleculares (SAM). 

Os marcadores moleculares polimórficos quando há alterações de um nucleotídeo por 

outro é denominando Single Nucleotide Polymorphism (SNP), ou polimorfismo de nucleotídeo 

único. Outros polimorfismos podem aparecer quando há inserção ou deleção de pedaços de 

DNA. Variable number of tandem repeats (VNTRs) ou minissatélites é quando ocorre 

polimorfismo por padrões de nucleotídeos repetidos de dez a centenas de bases. Quando se tem 

polimorfismo por bases repetidas de DNA, podendo ser de duas a quatro bases, chama-se simple 

tandem repeats (STRs) ou microssatélites. 

Para realização da genotipagem, após a extração de DNA, a PCR é a primeira etapa, 

fazendo a amplificação de um fragmento específico, é realizada a síntese enzimática do 

segmento específico do DNA através da enzima DNA polimerase e de indicadores específicos 

(primers). Esses primers delimitam a sequência do DNA que será amplificada. Em seguida é 

realizada a RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms), que irá tratar o fragmento da 

etapa anterior com uma enzima de restrição específica que reconheça apenas um alelo, os 

fragmentos oriundos da RFLP apresentam tamanhos diferentes para cada alelo, dessa forma 

possibilita realizar a diferenciação por eletroforese. 
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O uso desses marcadores auxilia no planejamento de seleção para cruzamentos nos 

programas de melhoramento genético, possibilitando detectar a composição genética do rebanho 

e associar com a característica desejada antes mesmo dos animais expressarem seus fenótipos. 

Dessa forma é possível realizar a genotipagem dos animais para a beta-caseína e identificar as 

variantes. 

 

2.5 Raça Bovina Simental 

A raça Simental é originária da Suíça, caracterizada por apresentar tripla aptidão, além de 

trabalho e corte, também pode ser uma potencial produtora de leite, com mais de dois séculos de 

seleção. Ela foi evoluindo e hoje se tornou a segunda maior raça do mundo, perdendo apenas 

para a Holandesa. Essa raça detém a vantagem de apresentar quatro linhagens no Brasil: o 

Simental Brasil, sendo mais adaptados as realidades de clima tropical; Fleckvieh, é o Simental 

dupla aptidão; Montbéliarde, especializado em produção leiteira; o Simental Sul Africano, mais 

utilizado para corte. Podendo ser feitos cruzamentos tanto para a produção de leite, como para 

corte. 

Atualmente há uma crescente busca pela melhoria da qualidade do leite, não só pelas 

indústrias por impactar no rendimento do produto final, mas também pelo consumidor, 

procurando alimentos mais saudáveis e de qualidade. Devido a essa demanda, os criadores com o 

passar do tempo foram fazendo cruzamentos de seus rebanhos para aumentar o teor de sólidos do 

leite. Na Europa surgiu o interesse em cruzar as raças Simental com Holandês, unindo a 

qualidade do leite, saúde do úbere e longevidade do Simental com o volume de produção do 

Holandês (BRÄHMIG, 2011). A partir daí a seleção e o cruzamento para produção de leite com 

a raça Simental vem ganhando espaço no Brasil.  

Em estudos de Knob et al. (2018) realizado no sul do Brasil, foi observado que vacas 

mestiças (Simental x Holandes) produziam leite de melhor qualidade, apresentando menor soma 

de células somáticas e maior teor de sólidos. Entretanto não existe na literatura estudos com a 

raça apresentada como potencial produtora do leite A2. 

 

3. Objetivos 

E ste trabalho visa g enotipar os animais da raça Simental empregando a técnica PCR, 

avaliar a presença de polimorfismo do gene da beta-caseína, encontrando a frequência dos A1 e 

A2. Sendo possível analisar se há possibilidade de selecionar animais por meio de marcadores 

moleculares para produção de leite A2.  
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4. Metodologia 

Um total de 67 animais da raça Simental foram utilizados no presente estudo. Amostras 

da vassoura da cauda e as paletas de sêmen descongeladas foram coletadas pelos produtores de 

animais provenientes de fazendas parceiras pertencentes à Associação Brasileira de Criadores da 

Raça Simental e Simbrasil. De forma breve, os pelos são retirados de folículos pilosos (20 a 30 

unidades) da vassoura da cauda, colocados em envelopes, identificados e enviados para a 

empresa Gene Genealógica para extração do DNA e genotipagem. A técnica utilizada pela 

empresa para identificação dos alelos A1 e A2 da beta-caseína é por meio de PCR-RFLP. 

Após receber os resultados, foi possível calcular as frequências alélicas (xi e xj) através da 

soma do número de indivíduos homozigotos (nii ou njj) com metade do número de indivíduos 

heterozigotos (nij), e então, o produto dessa equação é dividido pelo número total de indivíduos 

(n), como mostra as equações a seguir: 

 

 n

nijnii
xi

)5,0(+
=

                                                                n

nijnjj
xj

)5,0(+
=  

 

Já as frequências genotípicas (xii, xjj e xij) para o gene da beta-caseína é feita através da 

divisão do numero de indivíduos homozigotos (nii ou njj) pelo numero total de inidivíduos (n) e, 

pela divisão do numero de heterozigotos (nij) pelo número total de indivíduos (n). 

 

n

nii
xii =

                                         n

nij
xij =

                                        n

njj
xjj =

 

 

5. Resultados e Discussões 

Os resultados obtidos apresentam uma frequência genotípica superior de homozigotos 

A2A2 (0,55), enquanto os heterozigotos tiveram uma menor freência genotíipica (0,45), porém 

não houve presença de genótipo A1A1. Nas frequência alélica foi possível observar que o alelo 

A2 está em sua maioria (0,77) quando comparado ao alelo A1 (0,22). Como mostra a tabela a 

seguir:  
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Tabela 1: Frequências alélilas e genotípicas observadas, mostrando maior frequência genotípica para homozigotos 

A2A2 (0,55), quando de heterozigos A1A2 foi de 0,45. As freqüências alélicas para o alelo A2 (0,77) foi superior 

com relação ao alelo A1 (0,22). 

Frequência Total 

Genotípica 

A1A2 0,45 

A2A2 0,55 

Alélica 

A1 0,22 

A2 0,77 

Nº de Indivíduos 67 

 

Em diferentes raças, a presença do alelo A1 pode variar, algumas delas apresentam uma 

maior predisposição para o alelo A2, são as que não foram tão afetadas pela mutação genética. 

Nos experimentos realizados por Dias (2016), nas raças zebuínas 98% dos animais 

apresentaram produção da proteína beta-caseína codificada pelo alelo A2, já nas raças taurinas, a 

Guernsey produziu exclusivante o leite A2, em segundo vem a Jersey com 75%, posteriormente 

a raça Pardo Suíça e a Holandesa com 50%. É possível notar que as últimas raças tiveram 

resultados similares com os deste trabalho. 

Em estudos de Olensky et al (2010), afirmaram que antes de realizar seleção para a 

produção somente de  leite tipo  A2, eliminando totalmente o alelo A1 do rebanho, é necessário 

mais estudos para conhecer melhor a influência desse genótipo sobre características de 

desempenho e qualidade do leite.  

Os resultados deste trabalho confirma que a raça observada apresenta alta frequência do 

alelo A2. Sendo assim, com a seleção assistida por marcadores moleculares é possível a 

produção de leite A2 dessa raça, favorecendo principalmente a população com sensibilidade a 

proteína beta-caseína e pessoas com alergia a proteído do leite de vaca, possibilitando que 

consumam esse leite. 

Apesar dos resultados apresentados mostrarem que a raça Simental pode ter um potencial 

genético para a produção de leite A2, é necessário mais estudos para comprovar esse potencial, 
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aumentar o número de animais analisados, possibilitando relacionar o potencial genético com a 

produção real dessa proteína no produto final. 

 

6. Conclusões 

Os resultados obtidos de  identificação dos alelos A1 e A2 através de PCR-RFLP 

permitiu identificar polimorfismo do gene da beta-caseína em animais da raça Simental. As 

análises mostraram que o alelo A2 se encontra com maior frequência do que o alelo A1 na 

população estudada, através de estudos mais aprofundado, a raça poderia ser selecionada por 

meio de marcadores para a produção de leite A2. Mais uma vez é possível observar que a 

oportunidade para o produtor está vindo da pesquisa, possibilitando agregar valor ao leite das 

vacas Simental. 
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