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O presente trabalho visou a avaliar preliminarmente, a divergência genética entre 44 clones de café Conilon
(Coffea canephora), de maturação tardia, coletados em Rondônia, utilizando técnicas de análise multivariada.
O experimento foi instalado na Estação Experimental da Embrapa Rondônia, localizada no município de Ouro
Preto do Oeste – RO, a 10º 45´ de latitude sul, 62º 15´ de longitude oeste e cerca de 300m de altitude. O
clima da região é do tipo Am (Köppen), com temperatura média anual de 25ºC, 80% de UR e precipitação de
2000mm anuais, com período de estiagem entre julho e setembro. O solo é do tipo latossolo vermelho eutrófico
e relevo suave ondulado. Foi utilizado o delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições e parcelas de
duas plantas propagadas vegetativamente. Os 44 genótipos foram compostos por clones de plantas selecionadas
em áreas de produtores no Estado de Rondônia. O plantio foi realizado em dezembro de 1998, no espaçamento
de 3,5m x 1,5m e as avaliações foram realizadas entre os meses de janeiro e junho. Os clones foram avaliados
quanto à massa média da cereja, em g; número médio de frutos por roseta; número médio de rosetas por
ramo; número de internódios por ramo; comprimento de ramos plagiotrópicos, em cm; comprimento médio da
cereja, em cm; largura média da cereja, em cm; comprimento médio de internódio, em cm; relação comprimento/
largura da cereja; altura de planta, em m; diâmetro médio da saia, em m; número de ramos plagiotrópicos;
produção média de café cereja por ramo, em g; e produtividade média de café beneficiado, nos anos de 2001
e 2002, em kg/ha. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias de cada tratamento foram
comparadas por meio do teste de Scott & Knott a 1% de probabilidade. A contribuição relativa dos caracteres
para a divergência foi estimada pelo método de Singh. A distância generalizada de Mahalanobis foi utilizada
para medir a dissimilaridade entre os clones e o agrupamento dos mesmos foi realizado através do método de
Ward. Foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para todos os caracteres avaliados, o
que confirma a ampla variabilidade observada entre os clones. Os caracteres que mais contribuíram para a
divergência entre os clones foram: largura média da cereja (33%), comprimento médio dos ramos plagiotrópicos
(18%) e comprimento médio da cereja (8%), sugerindo que as características relacionadas com a morfologia
dos frutos respondem por grande parte das diferenças entre os clones. Com base na análise de agrupamento,
os clones avaliados foram reunidos em cinco grupos [G] e 14 subgrupos (SG), a saber: G-I [SG-1.1 (CPAFRO
034, CPAFRO 031, CPAFRO 042, CPAFRO 102), SG-1.2 (CPAFRO 040, CPAFRO 014)]; G-II [SG-2.1 (CPAFRO
075, CPAFRO 067), SG-2.2 (CPAFRO 177, CPAFRO 112, CPAFRO 145, CPAFRO 059, CPAFRO 087, CPAFRO
144)]; G-III [SG-3.1 (CPAFRO 069, CPAFRO 064, CPAFRO 182), SG-3.2 (CPAFRO 058, CPAFRO 127,
CPAFRO 143), SG-3.3 (CPAFRO 057, CPAFRO 188, CPAFRO 039)]; G-IV  [SG-4.1 (CPAFRO 130), SG-4.2
(CPAFRO 155, CPAFRO 104, CPAFRO 105, CPAFRO 003), SG-4.3 (CPAFRO 078, CPAFRO 062), SG-4.4
(CPAFRO 086, CPAFRO 073, CPAFRO 088, CPAFRO 072)]; G-V [SG-5.1 (CPAFRO 154, CPAFRO 138,
CPAFRO 184, CPAFRO 035), SG-5.2 (CPAFRO 004), SG 5.3 (CPAFRO 012, CPAFRO 020, CPAFRO 101,
CPAFRO 192, CPAFRO 026)]. Os clones mais produtivos foram CPAFRO 057 (95,4 sc/ha), CPAFRO 105
(87,4 sc/ha), CPAFRO 088 (85,0 sc/ha), CPAFRO 130 (78,4 sc/ha) e CPAFRO 069 (78,2 sc/ha), que
apresentaram produtividade média (terceiro e quarto ano) superior a 78 sacas/ha de café beneficiado, o que é
bastante expressivo, tendo-se em vista que se trata de plantas jovens. Como as maiores produtividades do
germoplasma avaliado foram observadas nos clones dos grupos  III e IV, espera-se que os mesmos sejam os
mais promissores para composição de futuras variedades clonais de café Conilon, de maturação tardia, para
cultivo no Estado de Rondônia.
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