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É sabido que programas de melhoramento genético vegetal são fundamentados na utilização da 

diversidade genética dentro de uma espécie para a criação e seleção de novas cultivares, portanto 

o atual trabalho teve como objetivo quantificar molecularmente a similaridade genética dentro de 

uma população de acessos crioulos de feijão-preto coletados apenas no município de Guarapuava 

no estado do Paraná, vale ressaltar  que outras regiões também foram amostradas, avaliadas e 

comparadas, contudo o enfoque do atual trabalho foi apenas avaliar a variabilidade dos acessos 

do município de Guarapuava-PR separadamente. O trabalho foi conduzido no Laboratório de 

Genética e Biologia Molecular Vegetal no departamento de Biologia (DEBIO) da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). As sementes coletadas foram amostradas, analisadas 

e comparadas por meio de marcadores moleculares ISSR, indicados para a espécie. As análises 

de similaridade genética foram realizadas por meio do programa NTSYS-pc 2.1, utilizando o 

coeficiente de Nei e Li, onde foi gerado um quadro de similaridade genética entre os quinze 

indivíduos da população selecionados ao acaso. Os sete marcadores selecionados apresentaram 

nove locos polimórficos e a amplitude de similaridade entre os indivíduos da população foi de 

100% a 55%. Vale salientar que os resultados pertencem a um trabalho preliminar onde 

pretende-se futuramente avaliar uma população mais numerosa com um maior número de 

marcadores. Contudo mesmo em uma amostra pequena e com um número reduzido de 

marcadores pôde–se identificar variabilidade genética dentro da população, variabilidade esta 

que poderá ser útil em futuros programas de melhoramento da cultura do feijoeiro. 
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