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A necessidade da aplicação de marcadores moleculares no programa de melhoramento genético 
de Brachiaria spp. visando à triagem molecular de caracteres de difícil fenotipagem, abre 
perspectiva de pesquisa para o desenvolvimento de marcadores associados a resistência às 
cigarrinhas-das-pastagens, principal praga de pastagens dessa forrageira. Milhares de 
marcadores microssatélites foram prospectados no transcritoma de dois genótipos de Brachiaria 
brizantha, contrastantes quanto à resistência às cigarrinhas. Esse trabalho se propõe a padronizar 
condições de amplificação, por meio da técnica de PCR (reação em cadeira polimerase), de 176 
loci de microssatélites de B. brizantha. Para a amplificação de cada locus, um par de primer foi 
desenhado utilizando-se o Primer3 e sintetizado por empresa especializada. De quatro parentais 
da população de mapeamento, DNAs foram isolados, quantificados em  Nano Drop e atestados 
quanto à sua integridade em gel de agarose. A reação de PCR está sendo preparada com 500 
mMKCl, 200 mM Tris HCl pH 8,4, 50mM de MgCl2, 2,5mM de cada dNTP, 0,1µL de Taq-DNA-
Polimerase, 10 µM de cada primer  e 30ng de DNA do parental. Placas de 96 e 384 reações são 
submetidas a 35 ciclos de amplificação a 94ºC por 1 minuto, gradiente de 45-60ºC por 1 minuto e 
72ºC por 1 minuto, finalizando a extensão a 72ºC por 15 minutos. Os produtos da PCR são 
corados com Gel Red e separados em gel de 1,5% agarose. Dos 40 pares de primers avaliados 
até o momento, 7  apresentaram múltiplas bandas e 11 não amplificaram no gradiente de 45 a 
60OC, sendo descartados.Os outros 22primersapresentaram amplificação específica, visualizada 
em gel por uma única banda, que variou de 200 a 500 pb, referente ao locus amplificado no 
gradiente de temperatura testado. Nos casos em que a amplificação se deu em diversas faixas do 
gradiente, foi selecionada a maior temperatura na qual se observou o anelamento do primer. A 
proporção de primers que resultou em amplificação específica, utilizando-se DNA genômico de 
Brachiaria como molde da reação de PCR, de microssatélites identificados em cDNAs dessa 
forrageira está compatível com literatura, e esses seguem para a etapa de caracterização do 
polimorfismo. 
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