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O babaçu (Orbignya phalerata mart.) é um dos principais produtos extrativistas do Brasil, é a maior
fonte mundial de óleo silvestre para uso doméstico, tendo utilização industrial em perfumaria,
saboaria e lubrificação, contribuindo, de maneira significativa, para a economia dos Estados do
Piauí e Maranhão. Dele é feito um aproveitamento de tudo, desde as folhas até os frutos, tendo um
valor alto na industria e comércio sendo hoje uma alternativa para a produção de biodiesel. Este
trabalho teve por objetivo selecionar primers para avaliar o potencial do marcador de ISSR (Inter-
repetições de seqüências simples) para a análise da diversidade genética entre os acessos do banco
de germoplasma de babaçu da Embrapa Meio-Norte. No processo desse estudo utilizaram-se dois
genótipos: BRA 000078/1 e BRA 000044/2. As reações de amplificações foram preparadas em
volume final de 20 μL, com Tampão 1X [20 mM Tris-HCL pH 8,0; 0,1 mM EDTA; 1,0 mM DTT;
50% (v/v) glicerol]; MgCl2 1,5 mM; dNTPs 250μM;  0,2 μM de primer, 1 U de Taq DNA
Polimerase (INVITROGEN). A amplificação foi separada por eletroforese em gel de agarose a
1,4% em tampão de TBE (Tris-Borato 100 mM, EDTA 2 mM) contendo 18 μL de Sybr
(INVITROGEN) no qual a eletroforese ocorreu a 70 volts. Foram testados 21 primers, no entanto
ainda serão analisados mais primers. A partir de critérios como a presença de bandas polimórficas e
monomóficas, foram selecionados os primers UBC 813, UBC 816, UBC 821, UBC 822, UBC 880,
para o estudo da diversidade e conseqüente uso dos genótipos de babaçu que compõem a coleção
da Embrapa Meio-Norte em trabalhos de melhoramento da espécie.


