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Introdução – Existe u ma tendência global crescente em relação à maximização dos recur sos 
naturais por meio de  novos produtos e processos, o que leva à  exploração de ma teriais a partir de 
recursos naturais renováveis em dire ção à sustentabilidade. Dentro do gênero Ananas, encontram-
se algumas variedades botânicas que são utilizadas tanto para a produção de fibras, como para uso 
ornamental. Fibras naturais, devido suas propriedades mecânicas interessante s, além de serem 
advindas de fonte nat ural, estão substituindo as fibras sintéticas em co mpósitos poliméricos. A 
possibilidade de se cor relacionar marcadores de DNA com as propriedades mecânicas e tér micas 
de fibras vegetais é de grande importância para a seleção e programa de melhoramento genético 
com intuito de se  obter fibras ve getais para utilização como reforço mecânico  em compósitos 
poliméricos. Objetivo – O objetivo do trabal ho foi verifi car a possi bilidade de se correla cionar 
bandas provenientes de marcadores ISSR associada s com propriedades de interesse pa ra a 
indústria de moldagem de polímeros. Material e Métodos – A extração do DNA de 13 genótipos de 
abacaxizeiros foi realizada pelo método Doyle e Doyl e (1990 - Focus 12: 13-15) e as amplificações 
de DNA via  marcadores ISSR. Os  fragmentos oriundos d as reações de amplificação de ban das 
provenientes de 17 marcadores ISSR foram a valiados como ausência (0) e presença (1) em gel  de 
agarose 2,5%. As cara cterizações das fibras f oram realizadas por S ena et al. ( 2015 - Indu strial 
Crops and Products 64: 68-78) em 13 genótipo s (Hohenbergia catingae Ule, Neoglasiovia variegata 
Mez, Ananas comosus (L.) Merr. var. bracteatus, A. comosus var. erectifolius, FIBMAC, FIBNEG, 
FIBBOY, FIBPOT, FIBMIN, FIBEST, FIBROX, FIBCER e FIBSAI) e oito variáveis foram analisadas:  
resistência à tração; onset dependente da temperatura; índice de cristalinidade, voláteis em relação 
à massa; perda de onset; resíduos;  viscosidade dependente de temperatura; temperatura de início  
de degradação. Para o estudo da correlação entre banda do marcad or e característica quant itativa 
para qualidade de fibras, utilizou-se a correlação de Spearman e o teste não paramétrico de Kruskall 
Wallis, por meio do programa SAS.  Essa correlação foi f eita para 217 bandas provenientes de 17  
marcadores ISSR, 13 genótipos e oito variávies para qualidade de fibr a. Resultados – O resu ltado 
da correlação entre ba nda de DNA e variáve is para qua lidade de f ibra mostrou-se promissora, 
apresentando 63 corre lações significativas (+ ou -) e a cima de 0,50. Desse tot al, 17 correlações 
apresentaram valores acima de 0,6 3, variando de 0,63 a 0 ,84, com pe lo menos u ma correlação 
significativa (+ ou -) para cada uma das variedades. Esse resultado poderá ser explorado na seleção 
assistida por marcadores no programa de melhoramento de abacaxizeiro para qualidade de fibra,  
em uma próxima etapa, com o sequenciamento das bandas, desenvolvimento de marcadores SCAR 
e posterior validação em materiais contrastantes. Conclusão – O re sultado do presente trabalho  
demonstrou haver altas correlações significativas entre bandas de DNA e variá veis para qualidade 
de fibra, o que poderá ser explorado na busca por materiais mais promissores para uso na indústria 
de injeção de peças. Esses resultados são promissores para futuras ações de seleção assistida por 
marcadores no Banco Ativo de Germoplasma de Abacaxi. 
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