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P.017 - DIVERSIDADE GENÉTICA DE CLONES CUPUAÇUZEIRO 

 

Nelcimar Reis Sousa, Aparecida das Graças Claret de Souza; Gilvan Ferreira da Silva; Maria Geralda de 

Souza 

 

Embrapa Amazônia Ocidental, Cx. P. 319. Manaus,AM. nelcimar.sousa@cpaa.embrapa.br 

 

As fruteiras amazônicas representam uma excelente opção para a diversificação nutricional e 

desenvolvimento sustentável da agricultura regional. O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. ex 

Spreng.) Schum.) é uma espécie com domesticação recente, que vem se difundindo em outras regiões 

do país devido as possibilidades de aproveitamento industrial do fruto, o alto rendimento de polpa e 

qualidade sensorial de polpa. A Embrapa Amazônia Ocidental tem reunido esforços para a conservação 

in vivo da variabilidade genética visando sua exploração no programa de melhoramento, que tem 

objetivo geral de encontrar soluções para os problemas que vêm comprometendo a cultura; 

especialmente a baixa produtividade dos plantios e a susceptibilidade das plantas a doença “vassoura-

de-bruxa”(Moniliophthora perniciosa). As informações sobre a diversidade entre os clones coletados em 

diferentes locais poderão auxiliar no direcionamento da base genética durante o andamento do programa 

de melhoramento, bem como na complementação da identificação de clones selecionados. A pesquisa 

foi desenvolvida no Laboratório de Biologia Molecular da Embrapa Amazônia Ocidental. Foram 

submetidos ao estudo de diversidade genética, a partir da analise de dados polimórficos gerados por 

marcadores microssatélites, 100 clones de cupuaçuzeiro. O protocolo de extração de DNA de folhas 

jovens foi o otimizado para espécies do gênero Theobroma. Para o ISSR foram utilizados vinte primers, 

enquanto para o SSR foram utilizados dez locos desenvolvidos para o cacau, mas com aceitável 

transferíbilidade para o cupuaçu. A eletroforese foi em gel de poliacrilamida corado com nitrato de prata. 

Na seleção de primers de ISSR foi possível identificar amplificações com seis a oito bandas. Enquanto 

com SSR, dez primers foram selecionados como altamente polimórficos. Projeto com suporte financeiro 

CNPq/Processo 554081/2006-7. 

 

 

 


