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RELAÇÕES GENÉTICAS ENTRE CULTIVARES ELITE DE CAFEEIRO (Coffea arabica L.)
POR MARCADORES AFLP
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Cerca de 70% da produção mundial de café é representada por Coffea arabica L., caracterizada por produzir
bebida de melhor qualidade, o que a torna a mais importante espécie comercial de café. Constitui-se na única
espécie autógama e tetraplóide do gênero Coffea (2n = 4x = 44), apresentando baixa diversidade genética
atribuída, principalmente, a sua recente origem alotetraplóide e biologia da reprodução. Por esta razão, a
identificação dos cultivares de C. arabica tem sido dificultada, pois os descritores agronômicos e morfológicos,
na maioria das vezes, não se mostram eficientes para diferenciá-los. Além disso, a avaliação destes caracteres
requer muito tempo e mão-de-obra para a seleção de genótipos superiores em trabalhos de melhoramento.
Neste trabalho, foi investigada a utilidade de marcadores AFLP para identificar polimorfismos em uma amostra
de 22 cultivares elite de C. arabica, com o objetivo de determinar o nível de polimorfismo existente, a
confiabilidade dos dados obtidos por AFLP e a capacidade dos marcadores polimórficos encontrados para
discriminar esses genótipos. Para a análise da distância genética entre os materiais foi utilizado o coeficiente
de similaridade de Sokal & Michener, sendo os índices de similaridade calculados com base na presença (1) e
ausência (0) de bandas entre pares de genótipos. Para obter as classificações hierárquicas (dendrogramas) da
matriz de similaridade foi utilizado o método de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group Mathematical
Average). A utilização de apenas cinco combinações de primers permitiu a observação de 190 bandas, sendo
32% polimórficas. Os índices de similaridade obtidos variaram de 0,43 a 0,96, com uma média de 0,76. A
estruturação obtida permitiu situar os cultivares dentro de grupos, ainda que algumas divergências tenham
sido encontradas entre as relações de parentesco dos cultivares elite de C. arabica observada dentro desses
grupos e suas origens genéticas. Desta forma, se faz necessária a obtenção de mais marcadores para a
confirmação e elucidação dos dados obtidos até o momento.
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