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A Universidade Estadual de Londrina (UEL) mantém um banco de germoplasma de feijão-de-

vagem, da qual, grande parte dos acessos foi cedida pelo International Center for Tropical 

Agriculture (CIAT). A caracterização desses acessos é de elevada importância, pois pode 

contribuir para identificação de possíveis duplicatas e fornecer dados que facilitem a organização 

dos acessos no banco de germoplasma facilitando a sua utilização em programas de 

melhoramento. O presente trabalho teve como objetivo estimar e caracterizar a divergência 

genética entre acessos de feijão-de-vagem de hábitos determinado e indeterminado do banco de 

germoplasma da UEL com base em marcadores moleculares AFLP. Foram caracterizados 40 

acessos de hábito determinado e 32 acessos de hábito indeterminado. Para análises do marcador 

AFLP foram testadas sete combinações de primers EcoR1 e Mse1, dentre as quais foram 

selecionadas as combinações E-AAG/M-CTC, E-ACT/M-CTT, E-ACC/M-CTT. Esses produtos 

foram desnaturados e submetidos à eletroforese capilar. Os dados do AFLP foram interpretados 

conforme a presença e ausência de bandas, gerando uma matriz binária. Para estimar as 

distâncias genéticas entre os acessos foi utilizado o índice de similaridade de Jaccard. A 

representação simplificada das distâncias genéticas entre os acessos foi obtida pelo método de 

agrupamento hierárquico UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Artihmetic Average), 

pela análise de coordenadas principais (PCoA) e pela estatística bayesiana. As três combinações 

de iniciador/enzima revelaram um total de 485 locos informativos, onde a combinação E-

ACC/M-CTT detectou o maior número desses locos (49%). A análise da distribuição das 

frequências da dissimilaridade revelou que a distribuição foi uniforme, variando de 0.1285 a 

0.7310 com média de 0.4801, onde os acessos de hábito indeterminado apresentaram maior 

variabilidade quando comparados aos de hábito determinado. Pela análise do agrupamento 

hierárquico UPGMA verificou-se a formação de dois grandes grupos, sendo o primeiro grupo 

formado exclusivamente por acessos de hábito determinado, enquanto o segundo grupo 

constituído pelos acessos de hábito indeterminado e seis acessos de hábito determinado. As 

análises PCoA e Bayesiana também sugeriram a formação de dois grandes grupos, com 

predominância do hábito de crescimento do feijão-de-vagem quanto ao pool gênico. Os acessos 

de hábito de crescimento determinado podem estar mais associados ao pool gênico Andino, 

enquanto os de hábito indeterminado ao pool gênico Mesoamericano. Pela análise Bayesiana, 

verificou-se a existência acessos intermediários aos dois grupos sugerindo assim uma possível 

introgressão entre os pools gênicos Andino e Mesoamericano.  
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