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O programa de melhoramento de coco da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro em parceria com outras empresas vem desenvolvendo ações em prol da produção 

de híbridos intravarietais de coqueiro anão. Devido à dificuldade de identificar híbridos legítimos 

de coqueiro anão somente pelo uso de marcadores morfológicos, surge a necessidade de criar 

uma estratégia que permita aos melhoristas a identificar sementes híbridas puras com maior 

confiabilidade. Assim, o presente trabalho visa: 1) identificar primers com marcas específicas 

para as populações Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui, Anão-Amarelo-da-Malásia e Anão-Amarelo-

do-Brasil-de-Gramame; e 2) validar os marcadores capazes de identificar híbridos legítimos 

obtidos dos cruzamentos entre Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Anão-Amarelo-da-Malásia e 

Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Anão-Amarelo-do-Brasil-de-Gramame. A primeira etapa 

consistiu na utilização de 57 primers aplicados a um bulk de cada população parental, o qual era 

composto por amostras foliares de 20 genótipos representantes de cada população. A segunda 

etapa consistiu em verificar se as marcas identificadas na etapa anterior estavam fixadas nos 20 

genótipos de cada população. Na primeira etapa foram identificados 7 locos SSR com alelos 

específicos para a subvariedade amarela e  3 locos SSR com alelos específicos para a 

subvariedade verde. Dentre os 10 primers selecionados, somente um primer apresentou marcas 

fixadas nas populações. Em relação aos demais primers, a baixa fixação dos alelos em cada loco 

pode ser uma consequência da metodologia de confecção dos bulks. Por outro lado, esse 

problema pode ser solucionado quando os genótipos dos parentais são conhecidos antes da 

hibridação. Portanto, presume-se que a partir dos primers microssatélites utilizados, será possível 

identificar sementes puras advindas de híbridos intravarietais resultantes dos cruzamentos entre 

Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Anão-Amarelo-da-Malásia e Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x 

Anão-Amarelo-do-Brasil-de-Gramame de forma precisa e segura. Uma vez que para esses 

cruzamentos, quando o Anão Verde é o genitor feminino, a metodologia de identificação 

conforme a coloração da planta jovem não é uma alternativa viável, pois a coloração amarela é 

recessiva em relação à verde. 
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