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O pinhão-manso é considerado uma das alternativas para atender as demandas de óleo vegetal 

no Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. É uma oleaginosa perene que possui 

bom potencial de rendimento de grãos/óleo e qualidade de óleo favorável a produção de 

biodiesel. Apesar do seu potencial, a espécie está em fase de domesticação, necessitando de 

estudos para aprimorar o seu melhoramento genético. Neste contexto, estudos baseado em 

marcadores moleculares como Dart´s e SNPs são importantes para avaliar com mais precisão 

o nível de diversidade genética disponível para os programa de melhoramento. Os objetivos 

deste estudo foram estimar a diversidade genética com marcadores moleculares Darts e SNPs 

no banco de germoplasma da Embrapa e verificar se a introdução de germoplasma e 

cruzamentos controlados foram eficientes para gerar aumento na variabilidade genética. O 

estudo de diversidade genética foi realizado com um total de 92 genótipos, sendo 42 acessos 

do banco de germoplasma, 8 introduzidos de diferentes países e 3 famílias segregantes. Foi 

comparada a diversidade do banco com os acessos introduzidos e as famílias segregantes 

baseados na genotipagem com DArT e SNPs. A distribuição da variabilidade genética foi 

avaliada pelo método da AMOVA e a diversidade pelo método UPGMA. Um total de 4007 

marcadores polimórficos DArT foram identificados. O coeficiente médio de dissimilaridade 

de Jacard gerado foi baixo (0,1654). O máximo coeficiente de dissimilaridade (0,7598) foi 

encontrado entre os genótipos de materiais genéticos introduzidos recentemente. Das 1431 

comparações de dissimilaridade par a par possíveis entre os genótipos, apenas 25 % 

apresentaram coeficiente de dissimilaridade acima do coeficiente médio (0,1654). Na análise 

do dendograma verificou-se que 3 genótipos introduzidos foram os mais divergentes em 

relação a todos os acessos do banco. A genotipagem com SNPs detectou um coeficiente 

médio de dissimilaridade de 0,3329. O máximo coeficiente de dissimilaridade foi de 0,4280. 

Das 990 comparações possíveis da dissimilaridade par a par entre os genótipos, 52% 

apresentaram coeficiente de dissimilaridade acima do coeficiente médio. Comparado com o 

que foi observado na avaliação do banco de germoplasma, observa-se maior equilíbrio em 

termos de diversidade nas famílias sergregantes que é possível de ser explorada. O 

dendograma demostrou uma tendência das famílias agruparem na mesma posição, porém com 

média alta diversidade genética entre os indivíduos das famílias. Tais resultados reforçam a 

eficiência dos cruzamentos na geração dos indivíduos segregantes. Os genitores tiveram uma 

tendência de se agruparem em uma ramificação separadas das famílias segregantes. Os 

resultados confirmaram que a diversidade genética em pinhão-manso no Brasil é baixa e que 

os genótipos introduzidos contribuíram para enriquecer o banco. Ademais, considerando o 

grande número de marcadores gerados, a tecnologia poderá ser bastante útil no programa de 

melhoramento genético em estratégias buscando a seleção precoce para caracteres 

quantitativas.  
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