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A escassez de alimentos para os rebanhos durante os longos períodos de es-
tiagem é, sem dúvida, um dos maiores entraves ao desenvolvimento da pe-
cuária na região semiárida brasileira. Nessa perspectiva, nem sempre a bus-
ca pelo aumento da produção é o melhor caminho; mas sim, principalmente, 
a busca por sistemas que melhor se adaptem às condições ecológicas e só-
cio-econômicas dos produtores. O capim-corrente, Urochloa mosambicensis 
(Hack.) Dandy., é uma das forrageiras que podem ser usadas na formação de 
pastagens cultivadas com propósitos específicos para a alimentação animal.  
Apesar do potencial de gramíneas como U. mosambicensis, ainda é escassa 
a disponibilidade de cultivares adaptadas para o semiárido. Desta forma, este 
estudo foi elaborado tendo por objetivo gerar informações genéticas, por meio 
da caracterização molecular dos genótipos da coleção de trabalho de U. mo-
sambicensis na Embrapa Caprinos e Ovinos, tendo em vista o melhoramento 
da espécie, na implementação de um programa robusto de melhoramento 
genético. Folhas frescas foram coletadas e utilizadas na extração de DNA 
de cada acesso (n = 14), e 100 iniciadores do tipo Inter Simple Sequence 
Repeats (ISSR) foram testados via reação em cadeia da polimerase (PCR) 
a fim de inferir a proximidade/diversidade genética de diferentes acessos. O 
produto do PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose (1,8%) e os 
dados gerados foram plotados em uma matriz binária onde cada indivíduo foi 
classificado de acordo com a presença (1) ou ausência (0) de bandas para 
cada locus. As similaridades entre amostras foram estimadas pela análise 
de Cluster utilizando o método UPGMA. Dos 100 primers testados apenas 6 
apresentaram amplificação sem ambiguidades. A temperatura de anelamento 
destes primers variou de 42-47oC, o que é esperado tendo em vista o tama-
nho reduzido do oligonucleotídeo. Os amplicons variaram em tamanho de 
300 a 1600 pares de base. O número de alelos amplificados por primer variou 
de 5 (UBC-827) a 13 (UBC-834). O primer com maior taxa de polimorfismo 
(25%) foi o UBC-884. O dendrograma obtido pela análise de Cluster, baseada 
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no coeficiente de similaridade de Jaccard, não mostrou indícios que indiquem 
uma possível estruturação genética. Adicionalmente, foi revelado a proximi-
dade genética entre alguns acessos, ou até a possível presença de acessos 
redundantes. Uma análise com maior número de acessos é importante para 
estudos de caracterização molecular, tendo em vista a maior precisão que 
poderá ser obtida da análise. Estes primers ISSR selecionados são impor-
tantes nos estudos para caracterização molecular, seleção e conservação de 
germoplasma em espécies de Urochloa.
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