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A cafeicutura é limitada por uma série de doenças, incluindo a antracnose dos frutos do cafeeiro, 

também denomina Coffee Berry Disease (CBD), causada pelo fungo Colletotrichum kahawae 

Waller & Bridge. Até o momento a CBD encontra-se restrita ao continente Africano, onde é 

considerada uma das doenças mais devastadoras, particularmente em grandes altitudes. Essa 

doença representa grande ameaça para a lavoura cafeeira na América e Ásia, onde o patógeno 

ainda não foi detectado. Isso justifica estudos preventivos na busca de cultivares resistentes por 

meio do uso de marcadores moleculares. Objetivou-se identificar cafeeiros resistentes à CBD, 

pertencente ao banco de germoplasma e populações de melhoramento, utilizando-se a seleção 

assistida por marcadores moleculares. Foi extraído o DNA e analisado 160 cafeeiros obtidos de 

cruzamentos entre cultivares de interesse agronômico de porte baixo (Caturra e Catuaí) e porte 

alto (Mundo Novo e outras) com cafeeiros da Índia (resistentes). Para validação dos marcadores 

foram utilizados os acessos de Híbridos de Timor UFV 377-15 e UFV 440-10 e a cultivar MGS 

Catiguá 3, como genótipos controles portadores do gene de resistência a CBD. Também foram 

utilizados dois genótipos controles não portadores do gene de resistência, Caturra Vermelho 

(CIFC 19/1) e Catuaí Vermelho IAC 64 (UFV 2148-57). Dois marcadores SSR previamente 

identificados e mapeados próximos ao gene de resistência à CBD foram validados no presente 

estudo. O marcador CBD-Sat235 está co-segregando com o gene Ck-1, ao passo que o marcador 

CBD-Sat207 está a uma distância estimada de 17,2 cM. Realizou-se a detecção do polimorfismo 

em gel de poliacrilamida desnaturante 6%. Pela análise do marcador CBD-Sat235, foram 

identificados três genótipos portadores do gene Ck-1, UFV 317-12 (F1), UFV 328-60 (F2) e UFV 

334-68 (F2). Com o marcador CBD-Sat207 foram identificados como portadores do gene de 

resistência apenas os genótipos UFV 317-12 (F1) e UFV 328-60 (F2). O genótipo UFV 334-68 

(F2) foi resistente e heterozigoto com o marcador CBD-Sat235 e suscetível com o marcador 

CBD-Sat207. O genótipo UFV328-60 (F2) mostrou-se resistente e homozigoto em ambos os 

marcadores. Já o genótipo UFV317-12 (F1) mostrou-se resistente e homozigoto com o marcador 

CBD-Sat207, porém resistente e heterozigoto com o marcador CBD-Sat235. Neste trabalho 

foram identificados cafeeiros portadores de resistência à CBD que poderão ser utilizados como 

fonte de resistência nos programas de melhoramento dessa cultura. Os marcadores moleculares 

ligados a esse gene serão utilizados para monitorar os mesmo nas diferentes gerações e 

cruzamentos. A incorporação da técnica de seleção assistida no cafeeiro é um fato inédito e 

imprescindível para o melhoramento preventivo, uma vez que não é possível se fazer a seleção 

por meio de inoculação devido à ausência do patógeno no Brasil. 
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