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A cafeicultura destaca-se como principal atividade socioeconômica no Estado do 

Espírito Santo, que ocupa, nacionalmente, a terceira posição na produção de café 

arábica. Está presente em todos os municípios e abrange principalmente pequenas 

propriedades de base familiar. De acordo com o terceiro levantamento da safra 2021, 

realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, estima-se a produção 

capixaba em torno de três milhões de sacas de café arábica beneficiado. O Incaper 

desenvolve um programa de melhoramento genético de café desde 1985, contribuindo 

para o sucesso da cafeicultura capixaba. E a expectativa é que o melhoramento 

continue evoluindo de forma significativa, pois, pesquisas em melhoramento genético 

de plantas podem disponibilizar cultivares com desempenho agronômico expressivo 

para o cafeicultor.  Para tanto, entre outros fatores, é importante existir variabilidade 

genética, que pode ser considerada a matéria-prima do melhoramento genético. Seu 

conhecimento constitui-se uma das preocupações dos melhoristas. A caracterização 

e seleção da variabilidade genética existente são decisivas para o aumento de 

eficiência em programas de melhoramento. Assim, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a diversidade genética entre linhagens de café arábica, do Programa de 

Melhoramento Genético de Café do Incaper. Foram avaliadas 39 linhagens em 

geração F6, de café arábica e a cultivar Obatã, como testemunha, no delineamento 

blocos ao acaso, com três repetições e 16 plantas/parcela. O espaçamento utilizado 

foi 2,2 x 0,8m e o experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Venda Nova 

– FEVN/Incaper, nos anos de 2015 a 2021. As características avaliadas foram: 

produtividade (sc/ha), rendimento cereja/beneficiado, coco/beneficiado e o somatório 

dos grãos tipo chato (peneiras 15 e 17). As análises estatísticas foram realizadas por 

meio do Software Selegem. Utilizando-se a matriz de distâncias de Mahalanobis 

Genéticas, a análise de agrupamento revelou a formação de cinco grupos pelo método 

de otimização de Tocher, sugerindo a presença de variabilidade genética entre as 

linhagens avaliadas. No grupo I, permaneceu a maioria das linhagens (32), incluindo 

a testemunha ‘Obatã’. Considerando-se a produtividade média de todas as colheitas, 

as linhagens do grupo I, alcançaram 33,48 sc/ha, sendo o maior valor, 48,15 sc/ha 

(linhagem 03) e o mínimo 17,66 sc/ha (linhagem 38). A testemunha ‘Obatã’ 

apresentou a média de 34,23 sc/ha. O grupo II foi formado por quatro linhagens (30, 

32, 33 e 37), com média de 41,40 sc/ha. As linhagens mais divergentes foram 

identificadas nos grupos III, IV e V. Uma única linhagem por grupo, quais sejam, 25, 

05 e 09, com produtividade de 45,02 sc/ha, 16,41 sc/ha e 18,89 sc/ha, 

respectivamente. Os resultados indicaram que existe diversidade genética entre as 



 
 

Resumo 42 

linhagens de café arábica e, portanto, pode haver seleção daquelas com melhor 

desempenho agronômico. 

Palavras-chaves: Coffea arabica; Divergência genética; Melhoramento genético de 

plantas; Produtividade.   

Agradecimentos: Fapes, Consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café, Incaper. 


