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A confirmação da identidade genética é uma das etapas do protocolo de 
repasse de material propagativo para o setor vitivinícola, contribuindo para a 
qualificação da comercialização deste material. Para isso, ferramentas como 
os marcadores moleculares microssatélites ou SSR (Simple Sequence 
Repeats) têm sido utilizadas em procedimentos de análise genética no 
Banco Ativo de Germoplasma de Uva (BAG-Uva). O objetivo deste trabalho 
foi confirmar a identidade das cultivares e seleções avançadas de videira 
mantidas na Embrapa Produtos e Mercado, Escritório de Negócios (EN) de 
Canoinhas, que deverão ser repassadas aos viveiristas, parceiros da 
Embrapa, para comercialização: ‘Chardonnay’, ‘Merlot’, ‘BRS Clara’, ‘BRS 
Linda’, ‘Dona Zilá’, ‘Tardia de Caxias’, ‘BRS Rúbea’, ‘Seleção 21’, ‘Seleção 
41’, ‘Seleção 42’, ‘Seleção 46’ (CNPUV 776-11) e ‘Seleção 47’ (CNPUV 776-
25). Além disso, uma cultivar desconhecida de uvas para suco, foi coletada 
em área comercial para procedimentos de identificação. O DNA foi extraído 
a partir de amostras de folhas jovens das cultivares e seleções, e 
amplificado em reações de PCR. Foram utilizados 11 marcadores SSR 
caracterizados anteriormente (PIC: 0,48; heterozigosidade esperada: 0,37; 
heterozigosidade observada: 0,60 e PId combinada de 6,35 x 10

-8
). Os 

fragmentos foram separados em gel de poliacrilamida denaturante 6% e 
corados com nitrato de prata.  As distâncias genéticas entre as amostras, 
expressas pelos polimorfismos dos marcadores SSR, foram estimadas pelo 
coeficiente BAND. Com base nos resultados, foi possível confirmar a 
identidade da maioria das amostras propagadas no EN-Canoinhas. 
Entretanto, amostras do DNA de plantas identificadas como ‘Merlot’ e 
‘Chardonnay’ diferiram do padrão e serão eliminadas da coleção. Também 
foi possível identificar o genótipo coletado em área comercial como ‘BRS 
Violeta’. 
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