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O arroz cultivado, Oryza sativa L., é consumido por mais da metade da população mundial 
incluindo, principalmente, o arroz branco e, arrozes especiais como os arbóreos, aromáticos e 
coloridos. Dentre os arrozes coloridos, o vermelho destaca-se pela presença da proantocianina 
(fitoquímico com alta capacidade antioxidante), além de ser rico em nutrientes, fibras e proteínas. 
Conhecer a diversidade genética contribui de forma significativa para os programas de 
melhoramento desta espécie. O objetivo deste trabalho foi caracterizar molecularmente os 
acessos de arroz vermelho, provenientes da coleção do BAG, da Embrapa Arroz e Feijão, 
utilizando-se marcadores microssátelites (SSR’s). Os 158 acessos foram conduzidos via PCR por 
24 SSR, agrupados e organizados em painéis multiplex com diferentes fluorófolos. Somente um 
loco de SSR produziu um padrão de amplificação inespecífico. Os 23 marcadores SSRs geraram 
242 alelos, e o número de alelos por loco variou de 4 a 24 alelos, apresentando média de 11,13 
alelos por loco. Os valores de heterozigosidade observada e esperada variaram de 0 a 0,123 com 
valor médio de Ho = 0,031, e de 0,228 a 0,886 com o valor médio de He = 0,694, 
respectivamente. Verificou-se uma estruturação em dois grupos correspondentes às duas 
subespécies de arroz: índica e japônica, sendo que 21 dos acessos analisados apresentaram 
valores inferiores a 0,8 quanto à ancestria compartilhada. Observou-se uma variação de 33,02% 
entre subespécies, sendo que a maior variação foi encontrada dentro da subespécie, 64,76%. A 
subespécie índica apresentou maior diversidade genética comparada à japônica. O dendrograma 
gerado confirmou a estruturação das duas subespécies e permitiu a identificação de 13 acessos 
com perfil molecular idêntico: cinco pares e um trio de acessos. Os marcadores SSR foram 
eficientes na genotipagem dos 158 acessos de arroz vermelho, e sua utilização é muito útil para 
evidenciar polimorfismos entre os acessos do BAG. 
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