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Hymenaea courbaril é uma espécie arbórea muito vistosa, tendo uma ampla distribuição 

geográfica. Pertencente à família Fabaceae, subfamília Caesalpinoideae, e esta ameaçada de 

extinção devido à fragmentação do habitat natural. Apresenta grande potencial econômico, 

devido à utilização do caule (madeira), frutos (indústria alimentícia), e as folhas e sementes 

(indústria farmacêutica e de cosméticos). Este estudo teve por objetivo selecionar primers para 

avaliar o potencial do marcador de ISSR (Interrepetições de seqüências simples) para a análise 

da diversidade genética entre populações naturais de Hymenaea courbaril (jatobá). A extração de 

DNA seguiu o método CTAB de Doyle e Doyle com modificações. Após a extração procedeu à 

eletroforese em géis de agarose a 1% para quantificação e análise da integridade das amostras de 

DNA. Foram testados 31 primers ISSR em DNA genômico em três genótipos de jatobá. As 

reações de PCR foram realizadas em um volume total de 20 L em termociclador Biocycler. 14 
primers foram selecionados os quais amplificaram 111 locos, sendo 43 polimórficos (38,73%). O 

número de locos polimórficos variou de 2 a 7 por primer. Dentre os 14 iniciadores, dois 

apresentaram melhor padrão de amplificação, com maior número de locos polimórficos e bandas 

nítidas. O primer DIAC3’T apresentou maior porcentagem de locos polimórficos (70%) e o 

DICA3’G foi o segundo (60%). Os marcadores moleculares ISSR amplificaram o genoma do 

jatobá e foram capazes de revelar polimorfismo na espécie. Este tipo de marcador destaca-se em 

estudos de genética de população, por apresentar baixos custos, maior repetibilidade e não 

necessitar de informações prévias do genoma estudado. Os dois primers selecionados serão 

importantes em estudos futuros acerca da diversidade genética, seleção e conservação de 

germoplasma de Hymenaea courbaril, bem como na seleção assistida visando o melhoramento 

genético desta espécie. 
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