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O estudo da diversidade genética entre acessos de uma cultura, além de possibilitar a 

identificação de materiais genéticos muito próximos ou duplicados, indica aqueles genótipos 

mais distantes geneticamente, os quais poderão ser recomendados para futuros programas de 

policruzamentos no desenvolvimento de cultivares melhoradas. O presente trabalho objetivou 

analisar a diversidade genética entre 30 acessos de batata-doce do Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, pertencentes à Coleção de Germoplasma de batata-doce da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro, por meio de marcadores moleculares do tipo ISSR (Inter 

Single Sequence Repeats). A extração do DNA das plantas foi realizada de acordo com o 

protocolo de Sharma et al. 2008, com modificações. Para isso, foram utilizadas plantas 

provenientes de conservação in vitro e a quantificação do DNA foi realizada em géis de agarose 

1,0 %, sendo a concentração das bandas determinada pelo Programa Image, utilizando-se como 

padrão um marcador de 250 pb. Posteriormente o DNA foi diluído (5 ng mL
-1

) para as reações 

de polimerase em cadeia (PCR). Os fragmentos amplificados por PCR (Veriti
TM

 96 Well 

Thermal Cycler - Applied Biosystems) foram então separados em gel de agarose 1,5 %, corados 

com gel red, e submetidos à luz UV para visualização dos resultados (Fotodocumentador MF-

ChemiBIS 3.2 - Bio-imaging System). As imagens dos géis foram capturadas para posterior 

análise. Um total de 17 iniciadores foram testados e avaliados quanto ao número de bandas 

geradas e ao polimorfismo verificado para estas bandas. Foi obtido um total de 114 bandas, 

sendo 68 polimórficas (59,65 %) e 46 monomórficas (40,35 %). O número médio de fragmentos 

polimórficos produzidos por iniciador foi de quatro. A técnica de ISSR foi eficiente para acessar 

a variabilidade genética da população de batata-doce, conforme já descrito em outros trabalhos 

com batata-doce. Os genótipos apresentaram uma distância média de 0,32 (±0,07). A matriz de 

dissimilaridade de Jaccard demonstrou que os acessos UENF 1941 e UENF 1927 são os mais 

distantes, com distância de 0,53. Por outro lado, UENF 1965 e UENF 1969 foram considerados 

os acessos mais próximos, com uma distância de 0,07. Os marcadores ISSR demonstraram 

polimorfismo entre os acessos estudados e não foram detectadas duplicatas. A técnica UPGMA 

foi eficiente no ajuste entre as distâncias, com correlação cofenética de 0,83 para as associações 

entre a matriz de distância e o dendrograma das variáveis. Estima-se que houve um bom ajuste 

entre as distâncias, pois o ajuste adequado é avaliado pelos valores de correlação cofenética 

superiores a 0,80. Foi constatada uma alta variabilidade dos genótipos de batata-doce que fazem 

parte da Coleção de Germoplasma de batata-doce da UENF, apontando boas perspectivas para o 

programa de melhoramento genético desta cultura. 
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