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Urochloa decumbens cv. Basilisk [syn. Brachiaria decumbens cv. Basilisk], é uma forrageira 

tropical amplamente cultivada e reconhecida por sua alta produtividade em uso intensivo, 

crescimento vigoroso, fácil estabelecimento e excelente adaptação a solos ácidos e de baixa 

fertilidade. O estudo de transcritomas pelas novas tecnologias de sequenciamento de alto 

desempenho tem se mostrado uma ferramenta biotecnológica valiosa que possibilita a geração 

de recursos genômicos mesmo em espécies não modelos, obtenção de níveis transcricionais 

de órgão, tecidos ou células, geração em massa de marcadores moleculares e discriminação 

de perfis moleculares entre indivíduos. Com o objetivo de identificar e anotar genes 

diferencialmente expressos em raízes de Uruchloa decumbes cv. Basilisk sob estresse por 

alumínio foram sequenciadas bibliotecas de cDNA a partir do RNA total obtido de raízes dessa 

cultivar em duas condições fisiológicas, com e sem exposição ao alumínio tóxico (Al3+), em  

sequenciador Illumina Genome Analyzer HiSeq 2000. Da montagem de novo dos transcritomas 

foram gerados 164.920 transcritos dos quais 6.698 foram identificados como genes 

diferencialmente expressos (DEG) com um FDR ≤ 0.001 entre tratamentos, e 4.534 destes 

genes com fold change entre 2 e -2. Dos DEGs altamente significantes 2.240 foram anotados 

com sucesso em 131 termos de ontologias de genes (GO). Pela anotação de grupos 

enriquecidos de genes foram identificados oito grupos funcionais distintos, categorizados em 

processos biológicos, dois destes foram diretamente correlatos à exposição ao alumínio e 

inibição de crescimento, processos altamente relacionados à resposta de plantas ao alumínio. 

Por este trabalho, foi identificado um número significante de DEGs provendo uma fonte valiosa 

de informação para pesquisas futuras com vistas ao melhoramento genético de forrageiras com 

elevada tolerância ao alumínio. 
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