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RESUMO  

  

  

Existe uma grande diversidade de cultivares registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, cerca de 130 materiais estão disponíveis ao produtor. Mesmo assim, a 

demanda por pesquisas em melhoramento genético para seleção de novos materiais mais 

produtivos, com maturação uniforme e com algum diferencial na qualidade de bebida. O 

melhoramento genético da cultura do café começou no Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC) na década de 1970, após a constatação da ferrugem alaranjada (Hemileia Vastarix). O 

IAC procurava variedades resistentes a esse fungo, com isso começaram os estudos de 

melhoramento genético, além da procura por materiais resistentes a essa doença, outros 

atributos e características eram buscados. Os Bancos de Germoplasma são responsáveis por 

preservar a variabilidade genética e servir de fonte de materiais para o melhoramento 

genético, onde os acessos são utilizados para cruzamentos em busca da criação de variedades 

com resistência a pragas e doenças, uniformidade dos grãos, qualidades de bebidas, 

resistências ou tolerância a déficits hídricos, altas temperaturas e produtividade. Dessa 

maneira tecnologias inovadoras para o campo estão sendo criadas pelos programas de 

melhoramento de café, proporcionando aos produtores cultivares com diferenciais na 

qualidade e na produtividade.  

  

Palavra chave:  Café. Genótipos. Materiais Genéticos.  
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CAPITULO 1  

  

  

1 INTRODUÇÃO  

  

Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de café e o segundo mercado 

consumidor, atrás somente dos Estados Unidos. Na safra 2015/2016 a produção brasileira foi 

de 51.369 milhões de sacas de 60kg no qual, 43.382 milhões de sacas de 60kg foi da espécie 

arábica (CONAB, 2017). A cultura do café no Brasil é importante nos âmbitos econômicos e 

sociais, sendo indispensável o avanço de novas tecnologias, em busca de seleções de plantas 

altamente produtivas (CAFÉ POINT).  

Bancos de germoplasma são de extrema importância para a manutenção e conservação 

de genótipos, pois servem de fonte de busca de genes desejáveis a serem introduzidos em 

programas de melhoramento genético. Diante disso, a completa caracterização dos acessos 

existentes em bancos de germoplasma facilita a identificação desses genes de interesse, de 

modo a fornecer parâmetros para a escolha de genitores favoráveis à obtenção de populações 

segregantes em programas de hibridação (COSTA et al., 2006).   

Segundo Sakiyama et al (1999) o principal critério de seleção de cafeeiros é a 

produtividade. Ela é influenciada por muitos fatores abióticos e geralmente varia em ciclos 

bienais, por essa razão, a quantificação e o conhecimento da natureza das correlações entre a 

produtividade e caracteres morfológicos podem ser muito uteis no processo de seleção do 

cafeeiro (DHALIWAL, 1968). Levando em consideração a escolha da variedade a ser 

escolhida deve-se levar em consideração, as características vegetativas e produtivas da 

variedade, a sua adaptação à região e a sua adequação ao tipo de produtor. (CAFÉ POINT)  

 Os trabalhos atuais de melhoramento do cafeeiro visam além do aumento de 

produtividades a melhoria de outras características agronômicas como qualidade de bebida, 

atributo importante diante de mercados cada vez mais exigentes, seleções de cultivares 

adaptadas as diferentes condições e sistema de cultivo e resistência a pragas e doenças 

(MATIELLO et al, 2008)  

Dentre as características de uma variedade, a época de maturação dos grãos é uma 

variável importante, em que os cafeeiros apresentam maturação dos grãos precoce, média ou 
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tardia portando a época e uniformidade de maturação dos grãos pode influenciar na qualidade 

do café, principalmente em determinadas regiões onde os cafeeiros apresentam a maturação 

dos grãos coincidindo com o período chuvoso. Com a utilização de cultivares de maturação 

precoce ou tardia, pode-se fugir desse período evitando as fermentações indesejáveis 

(MENDONÇA et al, 2007)  

Além do aspecto de maturação, outras características muito importantes da variedade 

devem ser consideradas, sendo as principais, sua boa capacidade produtiva, o bom vigor 

vegetativo das plantas, o porte baixo (para facilitar o manejo), sua resistência a doenças, 

pragas e stress hídrico e sua qualidade de grãos.  

Segundo Damatta (2008), a maior ou menor uniformidade da maturação é consequência 

da maior ou menor uniformidade do florescimento. Portando a deficiência hídrica do solo, 

induz na dormência do botão floral, em que a chuva quebra essa dormência promovendo o 

florescimento. Assim o ciclo anual de períodos secos e chuvosos da região onde se encontra 

uma lavoura influencia o número de intervalo entre as épocas da floração.  

  

  

2 OBJETIVOS  

  

  

2.1 Objetivos Gerais  

  

  

O objetivo geral foi avaliar as características agronômicas de 42 acessos do Banco Ativo 

de Germoplasma de Café de Minas Gerais (BAG) na colheita de 2017.  

  

  

2.2 Objetivos Específicos  

  

  

• Avaliar a maturação de 42 acessos do Banco Ativo de Germoplasma.  

• Avaliar a porcentagem de grãos verdes, cerejas, passa seco e chocho.  

• Avaliar a produtividade dos acessos em sacas por hectare.  
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CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÕES DOS ACESSOS DO BANCO ATIVO DE  

GERMOPLASMA EPAMIG  

  

  

RESUMO  

  

  

Atualmente a busca por cultivares com algum diferencial vem aumentando, o 

melhoramento genético do cafeeiro realizado pelas diversas instituições do país busca 

cultivares portadoras das melhores características agronômicas, por meio de cruzamentos, 

onde os parentais têm alguma característica especifica de interesse. Desse modo o objetivo do 

trabalho foi avaliar as características agronômicas de 42 acessos do Banco Ativo de 

Germoplasma do Campo Experimental de Patrocínio - Epamig, sendo avaliadas as 

características de porcentagem de grãos cereja, grãos verdes, grãos passa/seco, chocho e a 

produtividade. Para essas avaliações, foram coletadas amostras de 800 ml retiradas 

diretamente da saca de cada acesso, feito a contagem e posteriormente a transformação para 

porcentagem. A produção foi medida em litros por parcela e posteriormente transformados em 

sc ha, utilizando a medida de 480 litros de café da roça para uma saca de 60kg de café 

beneficiado. O delineamento experimental utilizado foi o DBC (Delineamento em blocos 

casualizados), com duas repetições compostas por 8 a 10 plantas. A colheita foi realizada 

durante os meses de junho a agosto na safra 2016/2017. Foram submetidos a análise de 

variância no programa computacional sisvar e observando a diferença entre os tratamentos, 

utilizou-se o teste de Scott-Knott para comparar as médias. Pode-se concluir que existe 

variação entre os acessos para as características avaliadas, onde observa-se materiais com 

maturação precoce, materiais com maturação média e materiais com maturação tardia. 

Observa-se materiais com maior uniformidade de maturação em relação aos outros e materiais 

muito produtivos com médias acima de 26 sc ha  

  

  

Palavra chave: Banco Ativo de Germoplasma; Maturação; Produtividade.  
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ACCESS ASSESSMENTS OF THE GERMOPLASMA EPAMIG ASSET BANK  

  

  

  

  

  

ABSTRAT  

  

Currently the search for cultivars with some differential is increasing, the coffee genetic 

enhancement made by the various institutions of the country, seek cultivars carrying the best 

agronomic characteristics, through crosses, where the parents have some specific 

characteristics of interest. Thus, the objective of this work was to evaluate the agronomic 

characteristics of 42 accessions of the Germoplasma Epamig Asset Bank, being evaluated the 

characteristics of percentage of cherry grains, green grains, dry grains, poorly filled and the 

grains yield. For these evaluations, 800ml samples collected directly from the bag of each 

access were collected, counting and then the transformation to percentage. The production 

was measured in liters per plot and later processed into sacks per hectare, using the measure of 

480 liters of coffee from the field for a bag of 60kg of coffee benefited. The experimental 

design was the DBC (Block design in a randomized block design), with two replicates 

composed of 8 to 10 plants. The harvest was carried out during the months of June to August 

in the 2016/2017 harvest. They were submitted to analysis of variance in the sisvar 

computational program and observing the difference between the treatments, the Scott-Knott 

test was used to compare the means. It can be concluded that there is a variation between the 

accessions for the evaluated characteristics, where it is observed materials with early 

maturation, materials with medium maturity and materials with late maturation. It is observed 

materials with greater uniformity of maturation in relation to the others and very productive 

materials with averages above 26 sacks per hectare.  

  

Keywords: Germoplasma Epamig Asset Bank; maturation; grain yield  
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1 INTRODUÇÃO  

  

  

Devido a diversidade das regiões ocupadas pela cultura do café, o país produz vários 

tipos de variedades de cafés que podem ser tanto com portes baixo a portes altos e com 

genótipos diferentes. Este diferencial possibilita oferecer aos mercados mundiais de cafés, 

uma enorme gama de possibilidades, além de quantidade.  

A evolução da cafeicultura brasileira demonstra a importância dos trabalhos de 

pesquisas concentradas nas áreas de melhoramento genético, manejo de pragas e doenças, 

colheita e pós-colheita, cafeicultura irrigada e sistema de produtividade. O Brasil desenvolve o 

maior programa de pesquisa em café, resultando em avanços significativos da cafeicultura 

(CONSORCIO PESQUISA CAFÉ).  

Os Bancos de Germoplasma são unidades conservadoras de materiais genéticos de uso 

imediato ou com potencial de uso futuro, com uma infraestrutura destinada à conservação do 

patrimônio genéticos das plantas. Dessa maneira, o banco de germoplasma tem como objetivo 

a preservação genética, dos materiais da espécie, que possibilita aos melhoristas uma fonte de 

variabilidade para ser usada em programas de melhoramento genético, visando novos 

materiais com resistência a pragas e doenças, tolerância à seca, solos pobres em nutrientes, a 

baixos e altos teores de compostos químicos e melhorar qualidade de bebidas 

(SILVAROLLA,2007).  

No Campo Experimental de Patrocínio da Epamig (Empresa de Pesquisa Agropecuária 

de Minas Gerais) está implantado desde 2005 um vasto banco de germoplasma de Coffea 

arabica, constituído por mais de 1.500 acessos (LARA et al., 2014),destacando -se entre eles 

exemplares de cultivares mais antigas tais como Típica, Bourbon Amarelo, Bourbon 

Vermelho, Caturra Amarelo, Caturra Vermelho, Sumatra, Amarelo de Botucatu, Maragogipe, 

Villa Sarchi, bem como, maior número de seleções de Hibrido de Timor (EMBRAPA, 2007)  

Um dos pontos importantes que apresentam forte influência na qualidade da bebida, 

trata-se da fase fenológica compreendida entre a floração e maturação de grãos. O Coffea 

Arabica leva dois anos para completar o ciclo fenológico (GOUVEIA, 1974), e a maturação 

plena ocorre quando ao menos 50% dos grãos estejam no estágio cereja e no máximo 20% de 

grãos verdes (CAMARGO e CAMARGO, 2001).  
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No período de florescimento a principal fonte de carboidratos para os botões florais é 

originada das folhas e caules. Este fato mostra a elevada dependência da qualidade do fruto 

com o estado nutricional da planta e da relação funcional entre folhas e grãos (MELOTTO, 

1987 e RENA et al., 1996).  

Segundo Cannel e Huxley (1969), durante o período de crescimento de grãos, as fontes 

de carboidratos e minerais são direcionadas aos grãos em função do gasto de fotoassimilados 

produzidos pelas folhas e pela absorção radicular.  

As condições climáticas interferem na época de florescimento e maturação do café.  O 

café arábica apresenta ciclo fenológico que variam em função das condições da região de 

cultivo, segundo Camargo, 1974.  

Por meio de cruzamentos entre diferentes genótipos as pesquisas em melhoramento 

genético buscam a obtenção de novas cultivares com resistências a pragas e doenças, assim 

como características vegetativas associadas ao máximo vigor e produtividade (MENDONÇA, 

2007). Sendo assim, as obtenções de novos materiais com uniformidade de maturação também 

devem ser selecionadas pelos programas de melhoramento de café do país.  

Para que se possa obter uma safra produtiva é preciso que se tenha uma excelente 

florada juntamente com uma maturação uniforme de todos os grãos cafeeiros, para isso é 

preciso ter variedades que se enquadrem nas condições climáticas de cada região e que sejam 

produtivas.  

Dessa maneira o objetivo desse trabalho foi avaliar a maturação dos grãos cerejas, 

verdes, seco/passa, e chochos e a avaliações da produtividade de sc ha dos acessos do Banco 

de Germoplasma  

  

  

2 MATERIAL E METODOS  

  

  

O Banco Ativo de Germoplasma (BAG) está implantado no Campo Experimental de 

Patrocínio da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig, situada a  

18º59º’26” de latitude sul, 48º58º’95” de longitude oeste e 975 metros de altitude, na região 

do Alto Paranaíba. O início do plantio ocorreu em 2005 e está em constante plantio de novos 

acessos, assim o BAG sempre está aumentando sua variabilidade.  
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Foram avaliados 42 acessos com diferentes características agronômicas da espécie 

Coffea (Tabela 1), sendo avaliadas as características de produtividade, porcentagem de grãos 

secos, verdes, cerejas e chochos nas safras 2016/2017 durante os meses de junho a agosto.  

O delineamento experimental utilizado foram os blocos casualizados (DBC), com duas 

repetições. Cada repetição é composta por 8 a 10 plantas, onde a parcela experimental consta 

com 16 a 20 plantas. O Banco Ativo de Germoplasma está plantado no espaçamento de 3,5m 

nas entrelinhas e 1m entre plantas, totalizando 2857 plantas por hectare.  

A colheita da produção foi feita por derriça manual sobre panos. Para medição da 

produção, usaram-se baldes graduados, medindo a produção em litros de café da roça por 

parcela.  

Posteriormente foi feita conversão de litros de café da roça para sacas por hectare, 

utilizando o rendimento médio de 480 litros de café da roça para 60 kg de café beneficiado.  

Foram coletadas amostras de 800 ml, retiradas diretamente da saca e colocadas em 

saquinhos plásticos com identificação. As amostras foram levadas para laboratório, onde 

procedeu-se a prévia separação e posterior contagem dos grãos em cada estágio (verde, cereja 

e passas/seco). A uniformidade de maturação foi expressa pela porcentagem de grãos cerejas, 

verdes e passas/secos, amostrados em todas as plantas de cada parcela.  

A porcentagem de grãos chochos foi realizada utilizando-se a metodologia proposta por 

Antunes Filho & Carvalho (1957), pela qual se coloca 100 grãos de café cereja em um 

recipiente contendo água, sendo considerados chochos aqueles que permanecerem na 

superfície.  

Os dados de produtividade, grãos passas/secos, cerejas, verdes e chochos foram 

submetidos a análise de variância no programa computacional SISVAR (FERREIRA,2008) e 

foi utilizado o teste F, a 5% de probabilidade. Observando a diferença entre os tratamentos, 

utilizou-se o teste de Scott-Knott para comparar as médias.  
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Tabela 1. Acessos avaliados do Banco Ativo de Germoplasma da Epamig em Patrocínio.2017  

Tratamentos  Designação dos Acessos  

1  Típica, Nacional  

2  Típica UFV 536  

3  Típica da Guatemala  

4  Bourbon Amarelo  

5  Bourbon Vermelho  

6  Bourbon Vermelho  

7  Bourbon Vermelho  

8  Bourbon Amarelo  

9  Bourbon Amarelo  

10  Sumatra  

11  Sumatra  

12  Sumatra Amarelo Pl 03  L6  

13  Maragogipe Amarelo  

14  Maragogipe Vermelho  

15  Caturra Vermelho  

16  Caturra Amarelo Colombiano  

17  IAPAR 59 polisperma  

18  Sete Favas  

19  Laurina  

20  Catuaí Erecta  

21  Mokka  

22  Trifolia  

23  Cera  

24  Semperflorens  

25  Angustifólia  

26  Volutifólia Vermelho  

27  Glaucia  

28  Goiaba  

29  Purpurasem  

30  Catucaí Amarelo  

31  Catuaí Vermelho Pl 08  

32  Híbrido de Timor UFV 376-01  

33  Híbrido de Timor UFV 441-04  

34  Mundo Novo x S795 UFV 315-04  

35  Mundo Novo x S795 UFV 335-04  

36  Mundo Novo SH2-SH3  

37  K 7 x Híbrido Timor UFV 452-30  

38  BE 5 Wush-Wush x HíbridoTimor  

39  BE 5 Wush-Wush x HíbridoTimor  

40  

41  

Bourbon N 39 x Híbrido Timor  

Bourbon N 39 x Híbrido Timor  
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3 RESULTADOS E DISCUSÃO  

  

  

Na Tabela 2 se encontra o resultado da análise de variância das características avaliadas 

na safra 2016/2017 de acessos do Banco Ativo de Germoplasma da Epamig. Pode-se observar 

que houve significância a 5% de probabilidade para todas as características avaliadas.   

  

Tabela 2. Resumo da análise de variância das características, porcentagem de grãos cerejas, 

porcentagem de verdes, porcentagem de passa/seco, porcentagem de grãos 

chochos e produtividade (saca/ha) de acessos do Banco Ativo de Germoplasma da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Patrocínio/MG, 2017  

Fontes de variação  GL  
  QM    

Cereja  Verde  Passa/seco  Chocho  Produtividade  

Tratamentos  40  314,52*  142,81*  406,70*  232,80*  87,70*  

Repetição  1  38,88  14,39  5,94  0,00  0,15  

Erro  40  80,28  48,50  163,34  129,02  39,77  

C.V (%)   19,43  51,06  31,76  80,75  58,08  

Média   46,11  13,64  40,23  14,09  10,85  

* significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.  

  

O resultado de porcentagem média de grãos cerejas, verdes, passa/seco, chocho e 

produtividades em sacas por hectare dos acessos do Banco Ativo de Germoplasma. 

Patrocínio/ MG, 2017, encontram-se na Tabela 2. Em todas as características observa-se a 

formação de dois grupos.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Porcentagem média de grãos cerejas, verdes, passa/seco, chocho e produtividades 

em sacas por hectare dos acessos do Banco Ativo de Germoplasma. Patrocínio/ MG, 
2017.  
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Tratamentos Cereja (%) Verde (%) Passa/seco (%) Chocho (%) Produtividade (sc/ha) 

1 17,22 a 7,01 a 75,76 b 10,50 a 1,2 a 

2 40,06 a 3,86 a 56,07 b 47,00 b 14,3 b 

3 37,22 a 10,50 a 52,27 b 22,00 a 6,0 a 

4 54,38 a 10,66 a 34,95 a 33,50 b 7,4 a 

5 49,05 b 18,60 a 32,34 a 15,00 a 7,4 a 

6 50,84 b 11,96 37,19 a 38,50 b 8,0 a 

7 35,56 a 28,44 b 35,99 a 15,50 a 17,9 b 

8 55,38 b 16,93 a 27,69 a 5,50 a 11,9 b 

9 36,99 a 38,80 b 24,20 a 6,00 a 16,7 b 

10 52,40 b 16,98 a 30,61 a 3,50 a 13,7 b 

11 59,33 b 9,22 a 31,44 a 7,00 a 17,9 b 

12 29,02 a 9,70 a 61,26 b 7,50 a 8,9 a 

13 62,59 b 11,56 a 25,84 a 5,00 a 12,5 b 

14 51,05 b 1,84 a 47,46 b 9,50 a 7,4 a 

15 42,26 a 37,56 b 20,18 a 3,50 a 17,3 b 

16 58,71 b 18,44 a 22,84 a 3,50 a 12,5 b 

17 50,00 b 14,60 a 35,12 a 18,00 a 9,2 a 

18 34,50 a 21,84 b 43,65 b 5,00 a 14,0 b 

19 29,32 a 13,51 a 57,16 b 13,50 a 12,5 b 

20 41,90 a 9,40 a 48,69 b 6,00 a 21,4 b 

21 48,86 b 14,60 a 36,53 a 5,00 a 23,9 b 

22 49,35 b 2,89 a 47,75 b 10,50 a 3,9 a 

23 43,36 a 13,24 a 43,39 b 15,00 a 15,2 b 

24 35,81 a 29,08 b 35,10 A 6,00 a 26,5 b 

25 48,84 b 3,24 a 47,92 b 11,50 a 17,3 b 

26 58,52 b 21,81 b 19,66 a 7,50 a 23,2 b 

27 55,96 b 10,22 a 33,81 a 13,00 a 6,2 a 

28 66,74 b 13,35 19,90 a 6,50 a 9,5 a 

29 59,41 b 12,77 a 27,82 a 9,00 a 7,1 a 

30 71,76 b 7,58 a 20,67 a 15,00 a 14,6 b 

31 56,37 b 14,10 a 29,53 a 32,00 b 4,5 a 

32 33,98 a 18,53 a 47,48 b 41,50 b 1,2 a 

33 45,62 b 9,02 a 45,36 b 26,50 b 4,2 a 

34 38,41 a 15,92 a 45,67 b 10,50 a 2,4 a 

35 13,65 a 7,05 a 79,30 b 9,50 a 5,1 a 

36 29,23 a 10,76 a 60,00 b 20,50 a 4,2 a 

37 42,22 a 4,52 a 53,26 b 17,50 a 1,5 a 

38 42,69 a 14,58 a 42,72 b 17,50 a 0,9 a 

39 52,48 b 4,30 a 43,21 b 10,50 a 10,1 a 

40 57,50 b 5,16 a 37,33 a 8,50 a 9,8 a 

41 52,26 b 15,16 a 32,58 a 9,00 a 15,8 b 

Medias seguidas de mesma letra minúscula na vertical não difere entre si pelo teste 

ScottKnott a 5% de probabilidade.  

  

 

 

 

A analisar os resultados obtidos, observa-se quem em relação aos grãos cereja, os 

acessos 35, 1, 12, 36, 19, 18, 7, 24, 3, 24, 2, 20, 37, 15, 38 e 27 obtiveram as menores médias 
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para porcentagem de cerejas variando de 13,66% a 45,36%, e os acessos de 33, 25, 21, 5, 22, 

17, 6, 14, 41, 10, 39, 4, 8, 27, 31, 40, 26 16, 11, 29, 13, 28 e 30, ficaram no grupo de maiores 

medias de grãos cerejas variando de 45,62% a 71,76%.  

 O cafeeiro, por apresentar mais de uma floração, produz no mesmo ciclo produtivo 

grãos com diferentes fases de maturação. O café no estádio cereja apresenta o máximo 

acumulo de matéria seca, e consequentemente maior potencial de qualidade, sendo o estágio 

ideal para se colher. Segundo Melo (2010), o momento ideal para a colheita do café é um dos 

aspectos que contribui para a qualidade da produção, e a colheita do café antes da hora pode 

provocar a perda de até 20% da produtividade. Portanto genótipos com maior porcentagem de 

grãos cerejas apresentam potencial para produção de cafés com melhor qualidade e maior 

rendimento de colheita.  

 A porcentagem média dos grãos verdes também obteve a divisão em dois grupos, onde 

os acessos 14, 22, 25, 23, 39, 37,40, 1, 35, 30, 33, 11, 20, 12, 27, 34, 36, 13, 6, 29, 23, 28, 19, 

31, 38, 21, 17, 41, 34, 8, 10, 16, 32 e 5 ficaram no grupo das menores médias, variando de 

1,48% a 18,60% e os acessos 26, 18, 7, e 24, ficaram no grupo de maiores médias de grãos 

verdes variando de 21,81% a 38,80%.  

 Segundo Matiello (1994), a maturação dos grãos verdes fica mais tardia e desigual já 

que a maior altitude tem efeito na diminuição da temperatura. Conforme Bartholo e 

Guimarães (1997), o café verde causa prejuízos na classificação por tipo, no peso de grão, no 

rendimento de colheita, no desgaste da planta, na qualidade da bebida e no valor do produto. 

O café quando apresenta grandes porcentagens de grãos verdes, tendem a obter bebida dura na 

classificação sensorial e com maiores defeitos, ainda segundo esses estudos, a presença de 

taninos e compostos fenólicos nos grãos verdes aumentam a adstringência e o endurecimento 

das bebidas, além desses grãos possuírem baixos teores de açúcares. As porcentagens 

encontradas para o grupo de menor média, ficaram semelhantes aos encontrados por Nogueira 

et al. (2004), para as cultivares Catuaís Amarelos e Catuaís Vermelhos, duas das cultivares 

com maior área plantada no parque cafeeiro do país.   

Os acessos 26, 28, 15, 30, 16, 9, 13, 8, 29, 31, 10 11, 5, 41, 27, 4, 24, 17, 7, 21, 6, e 40, 

ficaram no grupo das menores médio para a porcentagem de grãos passa/seco, com médias 

variando de 19,66% a 37,33%. No grupo das maiores médias de porcentagem de grãos 

passa/seco, ficaram os acessos 38, 39, 23, 18, 33, 34, 14, 32, 22, 25, 20, 3, 37, 2, 19, 36, 12, 1, 

e 35, variando de 42,72% a 79,30%.   
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Devido ao cafeeiro possuir variações na maturação, como precoce, média ou tardia 

temos variedades que a maturação de alguns grãos ocorre antes. De acordo com Chagas 

(2002), em regiões onde o período de colheita coincide com o período seco, há uma passagem 

mais rápida do estádio de grão cereja para o estádio parcialmente seco, diminuindo-se assim, a 

quantidade de grãos maduros na colheita. Percebe-se que os acessos com maior porcentagem 

de passa/seco são considerados matérias de maturação precoce pelo fato de na ocasião da 

colheita, a maturação estava muito adiantada em relação aos demais acessos.  

Para porcentagem média de grãos chochos, os acessos 15, 10, 16, 21, 13, 18, 8, 20, 24, 

24, 9, 28, 11, 26, 12, 40, 41, 29, 14, 35, 1, 39, 34, 22, 25, 27, 19, 30, 5,23, 7, 38, 37, 17, 36, e 

3 estão no grupo dos acessos com as menores médias, variando-se de 3,5% a 22,0% e os 

acessos 33, 31, 4, 6, 32 e 2 no grupo de maior média de porcentagem de grãos chochos, 

variando de 26,50% a 47,0%.   

Grãos chochos são aqueles que apresentam umas das suas lojas vazias, sem as sementes. 

O chochamento do grão pode ter causa genética, ocorrendo em híbridos de gerações ainda 

iniciais, sendo provocado pela falta de fecundação em uma ou duas sementes, ou por 

problema de falta de água no estado fisiológico responsável pela granação dos grãos e/ou falta 

de nutrientes (MATIELLO ALMEIDA, 2017). O percentual aceitado de chocho deve ser 

baixo, menor de 5%, sendo que na seleção genética pode-se admitir, no máximo, 10% de 

chochos.   

Avaliando a produtividade em sacas/ha, observa-se médias de produtividade variando de 

26,5 a 11,9 sacas por hectare para o grupo de maiores médias (, 13, 19, 16, 10, 18, 2, 30, 23, 

41, 9, 25, 15, 11, 7, 20, 26, 21 e 24). O grupo que tem os acessos 38, 32, 1, 37, 34, 22, 36, 33, 

31, 35, 3, 27, 29, 5, 4, 14, 6, 12, 17, 28, 40 e 39 ficou no grupo de menores médias de 

produtividade, variando de 0,9 a 10,1 sacas por hectare.   

A produção de café no ano de 2017 foi considerado um ano de bienalidade negativa, 

com interferências de fatores climáticos. A bienalidade da produção de grãos do café e 

caracterização da produção alta e baixa de grãos em anos alternados, onde que a oferta e o 

preço do produto ficam afetados de acordo com, Sakiyama (2015). Assim como Lara et al., 

(2014) que estudou um grupo de acessos do mesmo Banco de Germoplasma, foi encontrado 

uma variabilidade muito grande na produtividade dos acessos, encontrando-se acessos 

produzindo 30 sacas por hectare e acessos que a produtividade foi de 0 sacas por hectares em 

dois anos consecutivos.  
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CONCLUSÕES  

  

  

Existe variação entre os acessos para as características avaliadas, onde observa-se 

materiais com maturação precoce, materiais com maturação média e materiais com maturação 

tardia. Observam-se materiais com maior uniformidade de maturação em relação aos outros e 

materiais muito produtivos com médias acima de 26 sacas por hectare.  

O acesso 1 pode ser considerado um material precoce, pois na época de avaliação já 

apresentava 75% dos grãos no estádio seco. Por outro lado, o material 30, na mesma época 

apresentava 71% dos grãos no estádio verde, podendo ser considerado um material tardio. Já o 

material 24 pode ser considerado um material com maturação uniforme, pois apresentou as 

porcentagens de grãos cereja, verde e passa/seco semelhante, além de ser o material mais 

produtivo avaliado.  
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 CAPÍTULO 3  

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

  

A variabilidade encontrada dentro do BAG é muito grande, permitindo ao programa de 

Melhoramento da Epamig usar os acessos para futuros cruzamentos, afim de disponibilizar ao 

produtor materiais com maturação uniforme, sendo precoce, média e tardia, além de 

produtivos.  

Sendo assim as intensas pesquisas realizadas são de grandes importâncias onde que 

através das avaliações feitas os programas de melhoramento proporcionam cultivares com 

características e genótipos que possam trazer uma variedade produtiva além de qualidades de 

bebidas excelentes.  
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