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Paspalum notatum Flüggé é uma gramínea perene, nativa de regiões úmidas subtropicais 
da América do Sul que inclui genótipos com grande potencial de uso como gramados. Este 
trabalho objetivou acaracterização morfológica e molecular de 20 acessos de P. notatum 
previamente selecionadas com base em avaliações agronômicaspara uso como gramados, 
obtidos junto ao Banco Ativo de Germoplasma de Paspalumda Embrapa Pecuária Sudeste. 
Foram avaliadas 13 características morfológicas das plantas (largura e comprimento da 
folha; pilosidade da folha na face superior e na face inferior; largura, espessura e 
comprimento da bainha; comprimento da inflorescência; comprimento e nº de rácemos; 
comprimento, largura e relação comprimento/largura da espigueta) e 16 marcadores 
microssatélites de P. notatum e P. atratum. Foi utilizado delineamento inteiramente 
casualizado (DIC) com quatro repetições por acesso e cinco mensurações das 
características morfológicas por repetição. As medições foram realizadas com paquímetro e 
a pilosidade nas duas faces da folha foi descrita em termos de densidade (notas 0 a 4). A 
ANOVA dos dados morfológicos revelou existência de ampla variabilidade entre os acessos, 
com base nas distâncias de Mahalanobis. Como resultado, foram identificadas sete 
características morfológicas com maior potencial discriminante. Morfologicamente, os 20 
genótipos difereriram entre si, caracterizando três grupos.As características largura da folha, 
pilosidade da folha face adaxial e abaxial, comprimento, largura e relação 
comprimento/largura da espigueta foram significativas pelo Teste de Tukey a 1% para a 
diferenciação de seis acessos de especial interesse. Todos os marcadores moleculares 
mostraram-se polimórficos e o número de alelos por loco variou de sete (PN02-H7 e PN03-
F2) a 14 (PN02-B3). Os marcadores foram genotipados com base na presença ou na 
ausência de bandas, de forma a permitir uma análise de agrupamento com o coeficiente de 
similaridade de Jaccard, que variou de 0% a 55,8% entre os 20 acessos avaliados; entre os 
seis acessos, os coeficientes variaram entre 4,4% e 55,8%. A análise conjunta dos 
marcadores PN02-H7 e PN03-A5 permitiu a diferenciação dos seis genótipos entre si. O 
trabalho revelou grande diversidade genética e morfológica entre os acessos avaliados, 
inclusive entre os seis acessos de especial interesse para lançamento como cultivares. 
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