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O Theobroma cacao L., pertence à família Malvaceae, e tem sua importância econômica 

reconhecida mundialmente pela produção de chocolate. Estudos de divergência genética em 

populações e o estabelecimento de relações genéticas entre diferentes genótipos são 

fundamentais para auxiliar programas de melhoramento, direcionando a escolha de materiais 

para cruzamentos. Neste contexto o presente trabalho objetivou valiar a diversidade genética 

entre genótipos de T. cacao cultivados na região norte do Estado do Mato Grosso, por meio de 

marcadores moleculares ISSR. Foram analisados 29 genótipos, sendo: 16 de uma população 

cultivada no município de Alta Floresta MT, com código CFA e 13 acessos do Banco Ativo de 

Germoplasma (BAG) do município de Marituba, PA, obtidos na Estação Experimental Ariosto 

da Riva, localizada no município de Alta Floresta MT, com código CLP. A extração de DNA foi 

realizada com base no método CTAB (Brometo de Cetil Trimetil Amônio). As reações de 

amplificação foram conduzidas com a utilização de 5 marcadores ISSRs,  DiAG3’T, DiAG3’ 

YT, DiAG3’YC, DiCT3’RC e DiCA5’BDB. Os produtos de amplificação foram separados por 

eletroforese em gel de agarose 1,5%. A diversidade genética foi avaliada usando o Método 

Hierárquico do UPGMA (Método de Agrupamento Médio Entre Grupos), com emprego dos 

recursos computacionais do programa GENES. As análises com base nos cinco iniciadores 

resultaram em 33 fragmentos com média de seis por primer. A porcentagem de polimorfismo 

para a espécie foi de 27,27%. A população CLP apresentou maior porcentagem de polimorfismo, 

18,22%, quando comparado à CFA com 11,43%, portanto, a população CLP foi a que apresentou 

uma maior divergência genética intrapopulacional, este resultado pode estar correlacionado com 

seleções já realizadas neste material pela CEPLAC. O primer mais informativo em relação a 

porcentagem de polimorfismo foi o DiAG3’T com 57,14%. O índice de dissimilaridade genética 

estimado variou de 0,000 a 0,163 apresentando média de 0,071. O dendrograma gerado pelo 

método UPGMA agrupou os genótipos em dois grupos de acordo com sua população de origem 

(CFA e CLP). Os indivíduos da população CFA demonstraram alta similaridade entre os 

genótipos. Os marcadores ISSR revelaram baixa porcentagem de polimorfismo 

intrapopulacional, porém com grande dissimilaridade interpopulacional. 
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