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Apesar da sua importância socioeconômica, as pastagens não têm sido 

valorizadas e estão sob grande pressão antrópica, devido à expansão 

da agricultura e ao manejo inadequado. Além disso, as mudanças cli-

máticas, com interferências no ciclo de chuvas e severidade de eventos 

extremos, de veranicos e de geadas, como também as doenças podem 

afetar a qualidade da matéria seca produzida, a produtividade e qualida-

de das pastagens. Relatos recentes de produtores revelam o aumento 

preocupante da incidência do fungo Bipolaris maydis e do fitonematoide 

Pratylenchus spp. em Panicum maximum, que interferem negativamen-

te na produtividade dessa forrageira. A dificuldade de pulverização das 

áreas de pastagens com fungicidas e o conhecimento sobre o(s) gene(s) 

envolvido(s) na resposta à infecção por esses patógenos reveste-se de 

extremo interesse para os programas de melhoramento genético de P. 

maximum, visando à obtenção de cultivares resistentes que garantam a 

manutenção e a sustentabilidade da bovinocultura brasileira. O objetivo 

no presente trabalho é identificar fontes de resistência de genótipos de 

P. maximum à B. maydis e P. brachyurus, bem como genes envolvidos 
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em processos de resistência. Para isso, a metodologia utilizada consis-

tirá na obtenção e produção de isolados de organismos para estudos 

de resistência genética em genótipos de P. maximum; avaliação de 

genótipos de P. maximum à B. maydis; identificação de genótipos de 

P. maximum resistentes à P. brachyurus; avaliação de danos causados 

por B. maydis na quantidade e qualidade de matéria seca produzida 

por espécies de P. maximum; biblioteca de sequências diferencialmen-

te expressas de P. maximum em resposta à infecção pelo fungo B. 

maydis. Após a realização este trabalho espera-se selecionar genótipos 

de P. maximum com diferentes graus de resistência à B. maydis e P. 

brachyurus, consideradas limitantes para a produtividade qualidade da 

forrageira.
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