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O melhoramento genético do cafeeiro pelos métodos tradicionais é, via de regra, lento, devido ao longo
período de geração da cultura e à necessidade de vários anos para a realização dos testes de campo,
para avaliações fenotípicas. Por isso, é de suma importância a implementação de técnicas que facilitem
e acelerem a seleção e a avaliação de materiais superiores dentro do programa de melhoramento dessa
espécie. A implementação da tecnologia de marcadores moleculares para assistir os programas de
melhoramento pode, potencialmente, acelerar o progresso genético pelo aumento na eficiência de seleção,
redução no intervalo de gerações e identificação de quebras indesejáveis. Uma população segregante
RC1 de 59 plantas, oriunda do cruzamento entre uma linhagem do Híbrido de Timor CIFC 2570 (resistente
à ferrugem) e o cultivar Catuaí Amarelo IAC 30 (susceptível), este usado como recorrente, foi utilizada
para construir um mapa de ligação para Coffea arabica L, com base em 134 marcadores RAPD. Este
trabalho se propôs a utilizar as informações geradas por estes marcadores para identificar, na população
segregante, as plantas com a maior proporção do genitor recorrente, visando a seleção de plantas
resistentes ao agente da ferrugem e com a recuperação mais rápida das características desejáveis do
genitor recorrente (Catuaí). Os 134 marcadores investigados foram obtidos pela análise de 1.200 primers
decâmeros dos Kits OPA-OPZ, OPAA-OPAZ e OPBA-OPBH da Operon Technologies e de várias
combinações aleatórias de pares de primers. Das 59 plantas RC1 analisadas, pode-se constatar que 15 plantas
apresentaram acima de 81,0% de recuperação do genoma do Catuaí (genitor recorrente), sendo que dessas
plantas, duas exibiram 92,0% de recuperação desse genitor. Em razão da grande similaridade fenotípica
observada entre as plantas da população RC1 avaliada neste trabalho, seria praticamente impossível identificar
nesta população, sem o suporte das informações de um grande número de marcadores neutros do ponto de
vista fisiológico, como os marcadores de DNA, as plantas com maior proporção do genoma do cultivar comercial.
Considerando que a média de recuperação do genoma de genitor recorrente no primeiro retrocruzamento é de
75,0%, pode-se atentar para a grande utilidade desse tipo de informação, como forma de acelerar a introgressão
de genes de interesse, como no caso de genes condicionadores da resistência ao agente da ferrugem (Hemileia
vastatrix), para cafeeiros arábicos. Em conclusão, pode-se inferir que as informações geradas pelos marcadores
que deram origem ao mapa de ligação podem ser utilizadas eficientemente para identificar as plantas da
população segregante com maior porcentagem de recuperação do genitor recorrente, visando a seleção.
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