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A obtenção de variedades clonais tornou-se uma das estratégias mais comumente empregadas nos programas
de melhoramento genético de Coffea canephora. O processo inclui uma série de etapas. Uma vez selecionados
os clones de interesse, possuidores da característica que se deseja melhorar, há necessidade de agrupá-los,
levando-se em consideração uma série de outras variáveis, de forma a proporcionar homogeneidade à nova
variedade. Em casos como estes, o pesquisador está interessado não apenas no estudo isolado de uma dada
característica, mas no comportamento simultâneo de muitas delas. A utilização da teoria de análises
multivariadas tem se mostrado promissora no melhoramento genético de plantas, pois permite combinar todas
as informações contidas na unidade experimental, de modo que as inferências sejam fundamentadas em um
complexo de variáveis. Este trabalho objetivou averiguar a adequação da composição das três primeiras
variedades clonais de C. canephora selecionadas em plantações da variedade Conilon e recomendadas pelo
INCAPER para o Espírito Santo, EMCAPA 8111, EMCAPA 8121 e EMCAPA 8131, formadas por 9, 14 e 9
clones, respectivamente, utilizando o método multivariado denominado análise discriminante, que consiste na
obtenção de funções que permitem classificar um determinado “indivíduo” em uma população, entre várias
distintas, minimizando a probabilidade de uma classificação equivocada, com base em medidas de várias
características, consideradas simultaneamente. Os resultados obtidos permitem concluir que a classificação
original dos genótipos nas três variedades clonais em estudo, baseada em critérios agronômicos, guardou
expressiva concordância com os resultados obtidos através da análise discriminante, cujas funções consideraram
simultaneamente 17 caracteres, com uma taxa de erro aparente de apenas 6,25%. Foi também possível
propor as funções discriminantes corrigidas, capazes de permitir a classificação de um novo genótipo em
uma das três populações em questão, a serem utilizadas em programas de melhoramento, eliminando-
se, assim, a subjetividade do processo de agrupamento empregado inicialmente.
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