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Resumo

Para tanto consideraram-se dois experimentos, instalados em Mococa e Campinas, ambos no estado de São 

principais parâmetros genéticos que auxiliam a seleção.

Introdução

(Sera, 2001). O conhecimento dos principais parâmetros genéticos é uma das mais valiosas ferramentas que 

a genética quantitativa presta aos melhoristas no momento da seleção, pois além de não onerar o programa, é 

Considerando-se do plantio até a última colheita cada ciclo seletivo no café pode variar entre cinco e oito 

Normalmente a produção do café é crescente até a quinta colheita sendo que a partir daí inicia-se a 

bienalidade, isto é, alternâncias entre altas e baixas produções. Caso ocorra alguma adversidade de cultivo, 

principalmente as climáticas, essa oscilação é antecipada e poderá prejudicar o processo seletivo, o que 

fundamental importância para que as tomadas de decisões sejam realizadas corretamente.

( ) e como proceder à seleção na sua presença.  

Material e Métodos 

(SP) e outro no Centro Experimental de Campinas do Instituto Agronômico (IAC), ambos pertencentes à 

blocos ao acaso, com 28 tratamentos clonais, três repetições e quatro plantas por parcela, realizando-se cinco 

colheitas consecutivas (2008-2012).

Nos dois experimentos as análises estatísticas e biométricas foram realizadas considerando os modelos 

variações, acurácia seletiva e a correlação genética entre colheitas.

 
1 Parte da tese de doutorado do primeiro autor
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Resultados e Discussão

-1, respectivamente), além de mais de 

Constatou-se que não houve presença de variabilidade genética entre as progênies (V
a
 = 0,10) na análise 

gc
) 

(V
a
 = 21,14). Notou-se que a variabilidade genética considerando as doze colheitas foi demasiadamente 

afetada, provavelmente, pelos problemas climáticos ocorridos nos anos iniciais. Os valores dos efeitos da 

ge

maior o número de colheitas, maior será a probabilidade de ocorrerem diferenças entre os anos (ambientes) 

e que colheitas onde os valores de produções não oscilaram demasiadamente tendem a apresentar menores 

interações. Vencovsky e Barriga (1992) expõem que uma interação do tipo simples não é problemática, 

e
) não são os mais apropriados 

para o julgamento do experimento e defendem que a acurácia seletiva (, raramente empregada, seria o 

parâmetro ideal para esta avaliação por levar em consideração o número de repetições, bem como as variações 

r
), em que resultados acima de 1,0 (CV

g
 maior que o CV

e
) 

r
 o número de repetições não é computado 

e acrescentam que para alcançar o sucesso seletivo o CV
r
 deverá ser inferido de acordo com a acurácia e o 

colheitas realizadas no experimento de progênies em Mococa, SP.

Efeito Comp.var.1 Coef. deter.2 Comp.var.1 Coef. deter.2 Comp.var.1 Coef. deter.2

6 colheitas antes poda 6 colheitas depois poda 12 colheitas

Progênies   V
a
 =    0,10ns -

  V
a
 =    

21,14
-   V

a
 =    9,11 -

G x A   V
ge 

=  18,49
  V

ge 
=     

    = 0,12   V
ge 

   =    0,28

Resíduo   V
e 

    = 0,32   V
e 

  V
e 
=  16,24    =   0,33

 e 
a
 

= variância genética aditiva; V
ge e
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número de repetições. Neste sentido, valores abaixo da unidade podem ser considerados adequados para a 

Os valores de CV
e

e
 

e o CV
r e

 e o CV
r
, 

normais para essa experimentação. Em alguns trabalhos realizados com 
e
 

No caso deste experimento o CV
r
 ideal foi de 0,40. A mesma discussão apresentada para o CV

e
 pode ser 

aplicada para o CV
r

que estes conjuntos de anos não são propícios para efetuar a seleção. O CV
r
 das seis colheitas (0,41) esteve 

g

a maior limitação destes anos foi imposta pelo valor do CV
r
.

aa aa

e baixa (0,10 < r
aa

passo que nas 12 não foi atingido tal valor. A acurácia obtida nas seis colheitas indicou uma alta qualidade 

 

Tabela 2 Estimativas de parâmetros genéticos e as produções médias referentes às análises conjuntas das 

colheitas realizadas no experimento de progênies em Mococa, SP.

Parâmetros1 6 colheitas antes poda 6 colheitas depois poda 12 colheitas

 0,06 18,36

23,32

136,66 94,20

0,06 0,41

r
gc

0,39

 4,46 8,26
1 

gc
 = correlação genotípica 

entre as colheitas;  = produção média em kg de café da roça/planta.

genéticos referentes à análise conjunta das cinco colheitas realizadas no experimento clonal de 

 em Campinas - SP.

que afetou demasiadamente a produção nesse ano e iniciou a bienalidade da produção.  

conjunta das colheitas realizadas no experimento clonal de  em Campinas - SP.

Efeitos Componentes de variância

Clones                     V
g

G x A V
ga

 = 4,00

Resíduo V
res

 =  0,49
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Parâmetros genéticos1

38,41

0,92

0,84

r
gc

0,30

 
1 

gc
 = correlação genotípica 

entre as colheitas;  = produção média em kg de café da roça/planta.

g

colheitas (V
ga

de alguma adversidade climática a bienalidade da produção é antecipada, provocando um efeito pronunciado 

colheitas.

e

precisão experimental desse estudo. O CV
r

na avaliação e nos valores genotípicos preditos. O tipo de interação foi complexa (r
gc

< 0,30), porém não 

comprometeu a seleção, haja vista as estimativas favoráveis dos demais parâmetros genéticos.

principais parâmetros genéticos que auxiliam a seleção.
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