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Os marcadores moleculares têm sido utilizados em análises genéticas com as mais diversas 
finalidades. Em estudos de mapeamento genético, os marcadores do tipo microssatélite são dos 
mais indicados por serem altamente polimórficos, baseando-se no uso de pares de primers na 
reação de PCR (reação de polimerase em cadeia) para detectar variações em locus de 
sequências repetidas. Milhares de microssatélites foram prospectados em um banco de 34 mil 
cDNAs de Panicum maximum, montado a partir do sequenciamento do transcritoma de dois 
genótipos dessa forrageira. Foram selecionados 200 loci de microssatélites, e primers específicos 
para sua amplificação foram desenhados e sintetizados. Para serem efetivamente utilizados no 
mapeamento, a primeira etapa e, objetivo do presente trabalho, consiste no aperfeiçoamento da 
temperatura de anelamento de cada par de primers na reação de PCR, a fim de resultar na 
amplificação específica do locus desejado. DNAs de quatro parentais utilizados na geração das 
populações de mapeamento foram isolados, quantificados em NanoDrop e testados quanto à sua 
integridade em gel de agarose. As reações de PCR estão sendo feitas em volume final de 15 µL, 
contendo 500 mM KCl, 200 mM Tris HCl pH 8,4, 50 mM de MgCl2, 2,5 mM de cada dNTP, 0,1µL 
de Taq-DNA-Polimerase, 10 µM de cada primer  e 30ng de DNA do parental. As amplificações em 
termociclador foram realizadas com um passo inicial de desnaturação a 94ºC por 5 minutos, 35 
ciclos de 94ºC por 1 minuto, gradiente de 45-60ºC por 1 minuto e 72ºC por 1 min, finalizando por 
elongação a 72ºC por 15 minutos. Os fragmentos amplificados foram analisados em gel de 1,5% 
agarose, corados com gelRed e visualizados através de luz ultra violeta com o auxílio do 
fotodocumentador. Até o momento, as condições de amplificação foram avaliadas para 140 loci de 
microssatélites. Para 49% deles verificou-se amplificação específica, e a temperatura ótima de 
anelamento dos primers foi determinada. Esse resultado está de acordo com o que vem sendo 
observado em trabalhos recentes com outras espécies, sobre o aproveitamento real de 
marcadores microssatélites identificados em sequências do transcritoma. Esses loci seguem para 
a etapa de caracterização do polimorfismo. 
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