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Resumo1
Urochloa decumbens dest aca-se ent re as espécies forrageiras t ropicais devido à excelent e adapt ação a solos ácidos e de baixa f ertilidade, além de apresentar alt a cobert ura e produção de biomassa.
Apesar da sua import ância, não exist em marcadores microssatélit es
descrit os para est a espécie. Objet ivou-se validar microssatélit es obtidos do sequenciament o do t ranscript oma de raízes de U. decumbens
e avaliar a t ransf eribilidade desses marcadores para out ras espécies
do gênero. Foram selecionados 100 microssat élit es de U. decumbens
com base na dist ribuição no genoma sequenciado de out ra espécie,
Set aria it alica. Os pares de primers desenhados foram t est ados em
dois genót ipos de U. decumbens para ot imização das condições de
PCR. A queles que amplif icaram f oram analisados em set e acessos de
U. decumbens, t rês de U. ruziziensis, um de U. humidicola e quat ro
de U. brizant ha, todos do germoplasma da Embrapa Gado de Cort e. A
visualização das bandas foi feit a primeirament e em gel de agarose 1%
corado com bromet o de etídio e, após, em gel de poliacrilamida 6%
corado com nit rato de prat a. Dent re os primers testados, 39 amplif icaram bandas no t amanho esperado em U. decumbens, sendo 33
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deles polimórf icos e 6 monomórf icos. Os 39 pares de primers f oram
t ransf eridos para U. ruziziensis, 38 para U. brizant ha, e 18 para U.
humidicola. O número de alelos variou ent re as espécies, sendo que
o maior número foi observado em U. ruziziensis e U. brizantha. A
t ransf eribilidade f oi relacionada com a proximidade t axonômica das
espécies, uma vez que U. decumbens, U. brizant ha e U. ruziziensis
f ormam um único complexo agâmico, dif erent e de U. humidicola.
Para os primers que não amplif icaram estão sendo f eit os mais ajust es
f inos na PCR. No moment o, 39 microssat élit es est ão disponíveis para
uso no programa de melhorament o de U. decumbens, abrindo novas
possibilidades como a seleção assist ida e seleção genômica ampla; e
ampliou-se o número de marcadores para as demais espécies.
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