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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada umas das culturas alimentares mais 

importantes no mundo, com uma ampla diversidade genética. O conhecimento dessa diversidade 

torna-se de fundamental importância para o melhoramento das plantas. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a diversidade genética em genótipos de mandioca, cultivados no município de Alta 

Floresta-MT, por meio de marcadores moleculares ISSR (Inter Simple Sequence Repeats). Foi 

realizada extração de DNA de tecido foliar de 18 genótipos de mandioca pelo método de CTAB.   

Para análise da diversidade genética foi utilizado os 4 primers com melhor polimorfismo. Com 

os fragmentos amplificados foi construída uma matriz binária (presença e ausência) e analisada 

pelo programa Genes. Os primers selecionados para avaliação geraram 34 locos ISSR, dos quais 

23 foram polimórficos (67,65%), com uma variação de 1 a 10 locos polimórficos e uma média 

de 5,75 bandas por primers. Com a análise do conteúdo de informação polimórfica (PIC) foi 

possível quantificar o polimorfismo genético de cada primer nos genótipos em estudo, sendo o 

valor máximo de 0,77 para o primer DiGA3’C, ao passo que o menor valor (0,04) foi observado 

para o primer DiCA5’BDB, com valor médio de 0,40. O método de agrupamento de Tocher 

evidenciou a formação de oito grupos, sendo que quatro deles (AF1, AF2, AF17 e AF18) 

apresentaram um único genótipo. O método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method 

Average) agrupou os genótipos em cinco grupos, sendo que os genótipos AF1 e AF2 foram os 

mais dissimilares, estando em concordância com o método de Tocher ao isolar esses dois 

genótipos. Os marcadores ISSR foram eficientes em revelar polimorfismo entre os genótipos de 

mandioca, indicando que estes podem ser utilizados com sucesso na caracterização molecular de 

germoplasma e em futuros estudos de melhoramento genético. Existe considerável variabilidade 

genética entre os genótipos de mandioca cultivados pelos agricultores no município de Alta 

Floresta, que pode ser explorada para a conservação e o melhoramento da espécie. 
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