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Programas de Melhoramento Genético podem contribuir para a melhor 
adaptação de cultivos em novas regiões. Paralelamente ao desenvolvimento 
de novas cultivares, entretanto, observa-se a diminuição da variabilidade 
genética, sendo necessária a manutenção de coleções de germoplasma 
organizadas, que possam garantir o acesso aos recursos genéticos. O 
Banco Ativo de Germoplasma de Pera (BAG-Pera), mantido pela Embrapa 
Uva e Vinho em parceria com a EPAGRI, vem desenvolvendo atividades 
que permitem identificar e diferenciar os acessos mantidos na coleção. O 
objetivo deste trabalho foi caracterizar e avaliar a diversidade genética entre 
os acessos de pereira existentes no BAG-Pera com o uso de marcadores 
moleculares SSR (“Simple Sequence Repeats”), visando organizar os 
recursos genéticos da espécie e apoiar as atividades de melhoramento 
genético. Um conjunto de 11 marcadores moleculares SSR descritos na 
literatura foi usado para analisar os 283 acessos de pera do BAG-Pera. O 
DNA foi extraído de folhas jovens e amplificado em reações de PCR. Os 
fragmentos foram separados em gel de poliacrilamida denaturante 6% e 
corados com nitrato de prata. A média de polimorfismo de alelos por loco foi 
77,4%, a heterozigosidade média observada foi de 69,85% e a probabilidade 
de identidade combinada igual a 7,59719 x 10

-11
. Observou-se 25% de 

duplicações na coleção, sendo metade representada por acessos com 
nomes diferentes. Cerca de 4% dos acessos com nomes iguais não 
apresentaram similaridade. Estes resultados, além de contribuírem no 
desenvolvimento de novas cultivares, ajudarão no gerenciamento da 
coleção. 
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