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O desenvolvimento de novas cultivares de uvas sem sementes é uma das 
prioridades dos programas de melhoramento de uvas de mesa do mundo. 
Em trabalho anterior o nosso grupo detectou um QTL (quantitative trait 
locus) para ausência de sementes no cromossomo 18 no locus SDI (seed 
development inhibitor). Evidências adicionais demonstraram que o gene 
VvAGL11, localizado neste locus, possui papel fundamental na morfogênese 

de sementes em videira. O objetivo deste trabalho foi genotipar acessos 
apirêincos e pirênicos com nove marcadores do tipo SNP e INDEL únicos 
para o alelo associado a ausência de sementes em Vitis vinifera e verificar 
se a metodologia de genotipagem baseada em KASP™ tem potencial de 
uso em seleção assistida. O conjunto de acessos avaliados constitui-se de 
uma população segregante para resistência ao míldio derivada do auto 
cruzamento de ‘Villard Blanc’ juntamente com cultivares apirênicas e com 
semente. Discos foliares de 1cm foram enviados à empresa LGC Genomics 
que realizou a genotipagem empregando PCR competitiva alelo específica 
(KASP™). Os genótipos gerados para as marcas VvAGL11_Kasp_2; 
VvAGL11_Kasp_3; VvAGL11_Kasp_8 e VvAGL11_Kasp_9 foram 
observados exclusivamente nos acessos apirênicos genotipados (A_T, T_C, 
G_T e G_A, respectivamente). Os resultados demonstraram que estes 
quatro marcadores estão associados à apirenia em videiras conforme 
sequenciamento completo previamente realizado. Os resultados 
apresentados necessitam de validação e as marcas selecionadas neste 
trabalho poderão ser testadas em germoplasma do BAG de Uva da 
Embrapa.  
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