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O Brasil é o maior produtor mundial de café, tendo este uma grande importância na economia 

brasileira, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Dada essa importância, os programas de 

melhoramento genético do cafeeiro têm um papel importante para tornar o café cultivado em 

todo o Brasil mais competitivo economicamente, com a obtenção de novas cultivares cada vez 

mais produtivas. Com a possível identificação de cafeeiros portadores de vigor híbridos e com o 

domínio de tecnologia para a propagação vegetativa torna-se importante a obtenção de híbridos 

produtivos que sejam superiores às cultivares existentes. Na avaliação de novos genótipos, as 

estimativas de parâmetros genéticos permitem conhecer a estrutura genética desses materiais, o 

que proporciona subsídios para predizer os ganhos genéticos e o possível sucesso no programa 

de melhoramento. O objetivo deste trabalho foi identificar híbridos de Coffea arabica por meio 

das estimativas dos componentes de variância e pela predição dos efeitos genotípicos obtidos por 

um modelo linear misto. Foi avaliada a produção em litros por planta das primeiras cinco safras 

de oito híbridos e três cultivares. O experimento foi instalado em 2006 no campo experimental 

da Universidade Federal de Lavras, sendo as avaliações realizadas no período de 2009, 2010, 

2011, 2013 e 2014. Utilizou-se um modelo linear misto para a estimação dos componentes de 

variância e predição dos valores genéticos dos híbridos e das cultivares e pelo ordenamento dos 

efeitos genéticos foi feita a seleção dos três melhores híbridos que apresentaram um desempenho 

superior à média geral da produção de café nas primeiras cinco safras. Os três híbridos que 

tiveram um desempenho superior formam os 131.1 (Icatu IAC 4040-179 x Catuai IAC 17), 130.2 

(Icatu IAC 2942 x Icatu IAC 5002) e 136.1 (Icatu IAC 4040-179 x Catuai IAC 99). As três 

cultivares apresentaram um desempenho inferior à média geral. 
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