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A existência e o conhecimento da variabilidade genética em populações de seleção recorrente 

são fatores importantes para que se obtenha avanço genético nos programas de melhoramento. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade genética existente na 

população CNA 12 de seleção recorrente de arroz irrigado tropical por meio de marcadores 

moleculares. Esta população foi sintetizada visando resistência estável a brusone. Inicialmente 

foram realizados cruzamentos entre seis fontes de resistência (5207, CNA 9020, Huan-Sem-Go, 

CNA9029, Oryzica Llanos 4 e Oryzica 1), genitor masculino e nove linhagens elites de arroz 

irrigado (Diamante, Javaé, Jequitibá, BRS 7 Taim, BRS 6 Chuí, IRGA 417, BRS Formoso, 

CNA8621 e Marajó). Cada fonte de resistência participou de três cruzamentos, originando 18 

subpopulações. As progênies de cada subpopulação foram cultivadas em casa de vegetação e o 

material foliar coletado foi utilizado para extração do DNA genômico. Os fragmentos 

amplificados foram separados via eletroforese capilar conduzida em plataforma ABI 3500 xl. O 

número de alelos por loco (A), a heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) e o 𝐹𝑆𝑇 foram 

estimados com auxílio do software GDA. A distância genética foi estimada utilizando-se a 

metodologia de Nei e a construção do dendrograma foi realizada pelo método de agrupamento 

UPGMA. Foram utilizados 24 marcadores SSR para a caracterização molecular. Observou-se 

que todos os locos analisados foram polimórficos, a estimativa média de He foi de 0,513 com 

destaque para o loco RM 222 (He = 0,768 e 9 alelos), seguido pelo RM 11 (He = 0,764 e 7 

alelos), o número médio de alelos por loco foi de 5,47. A Ho variou de 0,029 a 0,290, com média 

de 0,069. Observou-se a presença de um loco com ausência de heterozigotos (RM 253). Entre as 

subpopulações, observou-se valor para o 𝐹𝑆𝑇 de 0,28, isto é indicativo de que existe alto grau de 

diferenciação entre estas. Por meio da análise do dendrograma observou-se a formação de cinco 

grupos: o primeiro composto pelas subpopulações 14, 11, 12 e 4; o segundo formado pelas 

subpopulações 15, 10 e 2; o terceiro pelas subpopulações 9, 1 e 8; o quarto pelas subpopulações 

17, 7 e 3 e o último grupo formado pelas subpopulações 18, 6, 5 e 16. A maior divergência foi 

observada entre as subpopulações 18 e 7, enquanto as subpopulações 12 e 4 foram mais 

similares. Portanto, os resultados obtidos são úteis para o planejamento de cruzamentos 

utilizando progênies das populações mais divergentes, contribuindo para a manutenção da 

variabilidade genética na população CNA 12 e a obtenção de ganho genético. 
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