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O feijão-fava (Phaseolus lunatus) pertence à família Fabaceae, uma das maiores nas 

angiospermas. É uma importante fonte de alimento no país, principalmente no Nordeste, onde 

seu consumo é maior. Para melhor aproveitamento dos recursos genéticos em programas de 

melhoramento é de suma importância o estudo da diversidade genética da espécie. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi estudar a diversidade genética em feijão-fava através de marcadores 

microssatélites (SSR). Utilizou-se 14 acessos de feijão-fava do Banco de Germoplasma da 

Universidade Federal do Piauí, originados de diferentes estados, sendo quatro do Ceará 

(UFPI731, UFPI740, UFPI743, UFPI755); um do Maranhão (UFPI503); um de Minas Gerais 

(UFPI252); quatro da Paraíba (UFPI587, UFPI596, UFPI613, UFPI627) e quatro do Piauí 

(UFPI267, UFPI464, UFPI537, UFPI713). Cada acesso foi representado por uma planta disposta 

aleatoriamente em campo. De cada planta-mãe tirou-se 12 descendentes formando famílias-

maternas, plantados em casa-de-vegetação e posterior coleta de material vegetal. O DNA foi 

extraído por meio do protocolo CTAB. Na amplificação foram utilizados 10 locos 

microssatélites desenvolvidos previamente para phaseolus vulgaris e marcados com cauda M13. 

A genotipagem foi realizada em um sequenciador automático de fluorescência infravermelha LI-

COR 4300 DNA Analyzer e analisada com o software SAGA GT. Foram estimados os 

parâmetros de diversidade genética com o auxílio do programa GDA (Genetic Data Analysis) e 

as estatísticas de Nei, através do programa FSTAT. A partir das frequências alélicas foram 

determinados os parâmetros de diversidade como o número total de alelos (61), número médio 

de alelos por loco (A=6,10), porcentagem média de locos polimórficos (P=30%), 

heterozigosidade esperada (He=0,60) e heterozigosidade observada (Ho=0,077). Esses números 

mostram uma considerável diversidade alélica nas amostras estudadas, tendo em vista o sistema 

reprodutivo misto predominantemente autógamo. O índice de fixação (f) para as famílias-

maternas foi negativo (-0,316), esse valor mostra que a proporção de heterozigotos é maior que a 

esperada pelo Equilíbrio de Hardy-Weinberg, levando a um aumento da variabilidade genética. 

Os parâmetros de diversidade de Nei mostraram uma grande variabilidade total (HT=0,596), 

sendo distribuída uma pequena parte dentro das famílias (HS=0,058). Entre as famílias a 

variabilidade foi maior (DST=0,538) e a proporção de diferenciação entre as famílias foi de 

90,2% (GST=0,902) do total. Este padrão de distribuição da variabilidade está de acordo com o 

esperado para espécies autógamas ou com sistema misto com predominância de autogamia, onde 

o fluxo gênico é pequeno ou ausente, levando a pouca diversidade genética dentro das 

populações (HS baixo) e altos valores (DST e GST) entre elas e assim resultando na diferenciação 

entre as famílias. A variabilidade genética encontrada mostra que os acessos tem potencial para 

compor o Banco de Germoplasma da Universidade Federal do Piauí e para serem usadas no 

programa de melhoramento da espécie. 
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