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O conhecimento da diversidade genética e da estrutura populacional das variedades mantidas em 

bancos de germoplasma é de fundamental importância para sua efetiva utilização em programas 

de melhoramento, com o conhecimento dessas características é possível explorar uma grande 

quantidade de alelos relacionados às diversas características de interesse. O Banco de 

Germoplasma de Arroz do Departamento de Genética da ESALQ contém 192 acessos japoneses 

que no presente trabalho foram estudados com o objetivo de entender sua diversidade e 

estruturação genética. A caracterização molecular foi feita através de marcadores DArTseq. 

Após a obtenção dos marcadores, o primeiro passo foi realizar a filtragem dos dados pelos 

parâmetros: ausência de dados faltantes, frequência alélica mínima, profundidade de leitura, 

reprodutibilidade e desequilíbrio de ligação, resultando 1.592 SNPs de alta qualidade. Em 

seguida os pacotes Adegenet e PopGenReport, disponíveis para ambiente R, foram utilizados 

para calcular as estimativas de diversidade e observar como essa diversidade está estruturada na 

população. Os parâmetros de diversidade estimados foram heterozigosidade esperada (HS), 

heterozigosidade observada (HO) e endogamia dependente do sistema reprodutivo (FIS). Para 

estruturação foi utilizado DAPC em que os agrupamentos foram identificados através do 

Bayesian Information Criterion (BIC), que consiste em determinar existência de grupos entre os 

genótipos em que não há informação a priori sobre esta estruturação. Os valores encontrados 

para HO e HS foram de 0,02 e 0,06, respectivamente, sendo o valor de FIS encontrado de 0,71. É 

muito comum encontrar valores de HO menores que de HS no arroz, pois se trata de uma espécie 

com baixa taxa de fecundação cruzada e, portanto, os locos tendem a homozigose. Pela mesma 

razão encontramos o alto valor para FIS. Existe diversidade genética nos acessos estudados e isso 

é evidenciado pelos valores de HS. A diversidade genética no germoplasma de arroz está 

estruturada em cinco agrupamentos. Estes apresentaram 9, 42, 58, 40 e 43 indivíduos, com 59, 

65, 65, 60 e 67 alelos, respectivamente. A existência de estrutura genética nos genótipos é 

esperada, visto que os acessos são oriundos de diferentes regiões do Japão e passaram por 

processos diferentes de seleção.  
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