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A alfafa (Medicago sativa L.) é uma leguminosa originária do sudoeste da Ásia e é 
considerada uma das melhores plantas forrageiras para alimentação animal por conta 
de seu alto valor nutricional para ruminantes. É uma espécie alógama e 
autotetraploide, com 2n=4x=32 cromossomos. No Brasil, seu cultivo se baseia, 
praticamente, na cultivar Crioula e a busca por cultivares com bom desempenho 
agronômico e melhores adaptadas às condições tropicais se faz necessária. O objetivo 
deste trabalho foi estimar a diversidade genética de 78 genótipos de alfafa oriundos da 
Argentina com base em marcadores moleculares microssatélites (SSR). Foram 
coletadas folhas jovens de cada genótipo, das quais foram extraídos o DNA genômico 
total. Com base em levantamento na literatura, foram selecionados 29 marcadores 
SSR, os quais foram amplificados em reações em cadeia da polimerase (PCR) e 
resolvidos em gel de poliacrilamida 6% corados com nitrato de prata. Os fragmentos 
amplificados foram genotipados por presença (1) ou ausência (0) de DNA homólogo. 
Foi montada uma matriz binária para cálculo do coeficiente de dissimilaridade de 
Jaccard (D) e construído um dendrograma pelo método UPGMA (Unweighted Pair 
Group Method using Arithmetic Average) de clusterização. Uma análise de bootstrap 
foi realizada com 1000 repetições. Os valores de PIC (Polymorphism Information 
Content) foram calculados para os locos amplificados. Onze locos apresentaram boa 
amplificação com temperatura de hibridização de 60°C ou 55°C e foram polimórficos 
nos acessos avaliados. Estes locos apresentaram 95 bandas, com uma variação de 3 
a 16 bandas por loco, com média de 8,6 bandas por loco. Cinco locos ainda precisam 
ser genotipados em gel de poliacrilamida e 13 locos precisam ter suas condições de 
amplificação otimizadas. Com base nos 11 locos, os coeficientes D variaram de 0,36 
(entre os genótipos 11 e 40) a 0,79 (entre 5 e 65), caracterizando uma grande 
variabilidade genética entre os genótipos avaliados. A análise de bootstrap apresentou 
três nós com reprodutibilidade acima de 60%, os quais separam os genótipos em três 
grandes grupos. Estes resultados poderão ser utilizados para o direcionamento de 
cruzamentos visando a obtenção de populações sintéticas dentro do programa de 
melhoramento genético de alfafa realizado na Embrapa Pecuária Sudeste. 
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