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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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UTILIZAÇÃO DE MARCADORES ISSR NA DETECÇÃO DE 
VARIABILIDADE GENÉTICA EM CULTURA DE GRAVIOLEIRA 

Eveline Nogueira Lima1, José Jaime Vasconcelos Cavalcanti2, Maria Emília 
Bezerra de Araújo1, Frederico Inácio Costa de Oliveira1 

1Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761, 
60511-110, Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: evelinenlima@gmail.com 

A importância sócio-econômica da graviola (Annona muricata L.) no Brasil 
tem aumentado nos últimos anos principalmente pela demanda para o 
consumo de frutas tropicais com grande apelo natural, pelas características 
nutricionais. Infelizmente, a grande maioria dos projetos de exploração 
dessa anonácea no Nordeste revelou-se frustrante quanto ao desempenho 
vegetativo e produtivo, evidenciando a falta de informações científicas e 
tecnológicas para essa cultura. Visando um efetivo controle de pragas e 
doenças para essa cultura, faz-se necessário o entendimento sobre a 
variação genética dentro e entre populações dessa frutífera. Dessa forma, 
objetivou-se nesse trabalho, avaliar a variabilidade genética de 25 progênies 
de gravioleira utilizando marcadores moleculares ISSR (Inter Simple 
Sequence Repeats). As amostras de graviola foram coletadas em 
Paraipaba-CE, levadas ao laboratório de Biologia Molecular da Embrapa 
Agroindústria Tropical, em Fortaleza-CE. Foi realizada a extração de DNA 
segundo protocolo de Cavalcanti (2004), com modificações. Foram 
realizadas reações de PCR com 11 iniciadores da marca IDT (Integrated 
DNA Technologies), dos quais cinco forneceram fragmentos polimórficos. As 
reações de ISSR foram preparadas para um volume final de 25 μL, 
contendo: 1X PCR Buffer, 0,2 mM de cada dNTP, 2 mM de MgCl2, 0,8 μM 
do iniciador; 10 ng de DNA, 20 μg de BSA e 1 unidade da enzima Taq DNA 
polimerase. O polimorfismo dos marcadores ISSR foi estimado calculando-
se a percentagem de fragmentos polimórficos pelo número total de 
fragmentos amplificados. Os cinco iniciadores utilizados geraram um total de 
27 bandas polimórficas de um total de 47. Portanto, há presença de 
variabilidade genética em gravioleira e os marcadores moleculares ISSR são 
eficientes para analisar a divergência genética entre as progênies 
estudadas. Futuros trabalhos de melhoramento serão realizados visando 
identificar marcadores moleculares associados a genes de resistência para 
que estes possam ser utilizados na seleção assistida por marcadores em 
estágios precoce. 

Palavras-chave: A. muricata L., diversidade, ISSR. 

Agradecimentos: CNPq. 
 
 




