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A principal destinação dos frutos da pinheira e da atemoieira são para o consumo in 

natura ou no processamento de polpas, que atingem ótimos valores no mercado, sendo 

desejado a característica ausência de sementes com grande potencial comercial. Na 

coleção de Annona squamosa do programa de melhoramento de Anonáceas da 

Unimontes, existe um acesso de pinha sem semente, Brazillian Seedless, porém não 

possui padrão comercial. Existe controvérsia na literatura sobre a origem da ausência da 

semente, sendo encontrados mecanismos de partenocarpia e estenospermocarpia. 

Estudos por um grupo de pesquisa espanhol, com um acesso denominado Thai seedless 

de pinha sem semente, concluíram que a ausência de semente do mesmo ocorreu em 

função a uma deleção ou interrupção do gene INO. O objetivo deste trabalho foi 

verificar se há conservação do gene INO em acessos brasileiros de pinha e atemóia com 

semente e se há uma deleção ou interrupção do mesmo, no acesso Brazillian Seedless 

por meio de PCR específico. Foram realizadas extrações de DNA a partir de folhas de 

quatro acessos de pinha com semente (M1, M2 e M3) e sem semente (Brazillian 

Seedless - P1) e a cultivar de atemóia Gefner (M4). As extrações do DNA foram 

realizadas utilizando-se o método do CTAB. Após as extrações, as amostras foram 

submetidas as reações de amplificação com quatro conjuntos de primers específicos que 

flaqueiam o geno INO. Após a verificação de amplificação, os produtos foram 

purificados e sequenciados. Os quatro conjuntos de primers geraram produtos de 

amplificação em todos os acessos com semente (M1, M2, M3 e M4) e ausente no acesso 

Brazillian Seedless (P1). Após o sequenciamento, todas as 16 sequências (4 primers e 4 

acessos) foram comparadas com as presentes no banco de dados do NCBI e houve 

similaridade variando de 88 a 100% com a sequência do gene INO de cherimóia. Esses 

resultados sugerem que há uma conservação do gene INO entre os acessos brasileiros e 

que a ausência de sementes no acesso Brazillian Seedless é provavelmente devido a 

uma interrupção ou deleção do gene INO.   
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