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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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MARCADORES ISSR UTILIZADOS PARA DETECTAR VARIABILIDADE 
GENÉTICA DE GENÓTIPOS DE CAJAZEIRA 

 
Frederico Inácio Costa de Oliveira1, José Jaime Vasconcelos Cavalcanti2, 

Eveline Nogueira Lima1, Maria Emília Bezerra de Araújo1. 
 

1Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761, 
60511-110, Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: fred.inacio@hotmail.com 

 
A cajazeira (Spondias mombin L.) é uma espécie frutífera da família 
Anacardiaceae, originária da América tropical. Os frutos, são ricos em 
carotenóides, açúcares e vitaminas A e C. Com isso, o interesse na 
exploração agroindustrial do cajá vem aumentando, devido à ascendente 
demanda pela polpa, suco, sorvete e picolé. A carência de informações 
técnicas tem dificultado o atendimento dessa demanda, bem como, a falta 
de conhecimento genético dentro dos materiais existentes. Genótipos 
divergentes, quando cruzados, geram uma prole, muitas vezes mais 
vigorosa que os pais, fenômeno conhecido como heterose. Com isso, 
objetivou-se nesse trabalho identificar a variabilidade genética de 13 
genótipos de cajazeira usando marcadores moleculares ISSR. Amostras de 
folhas foram coletadas de clones no município de Limoeiro do Norte e de 
plantas sob avaliação em Pacajus, no Estado do Ceará.  Em seguida as 
amostras foram analisadas no laboratório de Biologia Molecular da Embrapa 
Agroindústria Tropical, em Fortaleza-CE. Os DNAs foram extraídos 
utilizando o protocolo adaptado de Cavalcanti (2004). Foram realizadas 
reações de PCR com sete iniciadores. As amplificações foram realizadas em 
termociclador TECHNE TC-512, ajustado para: 94 °C por 1 min 
(desnaturação inicial); seguido de 40 ciclos programados para: 94 °C por 1 
min; temperatura de anelamento (variável para cada iniciador) por um minuto 
e 72 °C por um minuto, concluindo-se com 72 °C por cinco minutos 
(extensão final). Os produtos amplificados foram analisados quanto à 
presença ou ausência de bandas. Em um total de 71 bandas geradas a partir 
dos sete iniciadores utilizados, foi possível identificar 43 fragmentos 
polimórficos. A média de dissimilaridade encontrada entre os genótipos 
avaliados foi de 92%, demonstrando alta variabilidade genética que poderá 
ser explorada em trabalhos de melhoramento com esses genótipos de 
cajazeira, bem como a eficiência dos marcadores moleculares ISSR na 
analise de divergência genética entre as progênies estudadas. 
 
Palavras-chave: Spondias mombin L, termociclador, polimórficos. 
 
Agradecimentos: CNPq. 

 
 




