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O Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Gafe, atraves das Instituições 

do Consórcio, executou 306 subprojetos de Pesquisa em 2002 abrangendo diferentes 

6reas do conhecimento da cadeia do agronegbcio cafe. Este relatório apresenta, de forma 

sfntetica, o resultado de cada ação de pesquisa e transferencia de tecnologia, e destaca 

alguns resultados relevantes obtidos. Contém ainda uma relação nominal de 442 

publicações técnicas e científicas elaboradas em 2002. 

As figuras mostram, em valores relativos, a aplicação dos recursos financeiros por 

Núcleo de Referência e por Estado, da programação 2001 /2002 e 2002/2003. 

Para o ano de 2003, foram contratados 228 subprojetos, conforme aprovação da 

Comissão Técnica do Programa - CTP/Café, referendada pelo Comitê Diretor de Pesquisa 

do Conselho Deliberativo da Politica do Café. 

Brasília, 22 de maio de 2003. 

Antdnio de PBdua Nacif 

Gerente Geral 
Embrapa Caf6 
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PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO C A F ~  

O Consórcio, criado em 1997, é uma experiBncia impar de integracio de 

instituições em torno de um só produto. Ê responsbvel pela execução do maior 

programa mundial de pesquisa e desenvolvimento do café, compreendendo, em 2002, 

mais de 40 instituiçbes brasileiras de pesquisa e extensão, 1300 pesquisadores e 

extensionistas e 1 60 bolsistas, envotvidos em 306 subprojetos de pesquisa. 

Na sfntese do acervo de contribuições do Consórcio para a cadeia produtiva do 

café, destacam-se alguns resultados obtidos em 2002: 

Novas cuitivares de Caffea arábica. Sabia, Acauã, Canário, Eparrey e 

Siriema, desenvolvidas pelo MAPA/SARC e ParaTso, pela EPAMIG, tem 

boa produtividade e são resistentes à ferrugem. A cultivar Acauã 

apresenta tolerancia B seca e ao nemat6ide Meloidogyne exigua e a 

Siriema apresenta resistencia ao bicho-mineiro. 

. 

Nova abanadora para cafe3. A UFV, desenvolveu a abanadora mecanica, 

de acionamento manual - uma máquina simples, de baixo custo e 

acessfvel ao pequeno produtor. O equipamento retira as impurezas do 

cafg (folhas, paus, torrões), deixando-as na lavoura e se diferencia do 

processo tradicional de abanação manual com peneira, por reduzir 

significativamente o esforço do operador, a insalubridade, o tempo e o 

custo da colheita. 

Controle biológico do nematdide das galhas em caf6. Quatro cepas da 

bactéria Pasteuria penetrans foram identificadas pela Embrapa Recursos 



GenGticos e Biotecnologia, para o controle biológico dos nematóides 

Meloidogyne paranaensis e Meloidogyne incognita. 

Presewaç40 amb'iental. O INCAPER, desenvolveu um sistema de 

monitoramento e @oca de controle da brocada-cafe, associados a 

tecnicas de controle biolbgico, por meio do parasitismo da vespa da 

Costa do Marfim - Cephalonomia stephanoderis, proporcionando 

significativos ganhos em redução de custo no controle da praga e 

proteção ambiental. 

Risco blatágico ao café. Métado quantitativo para a determinação de 

ocratoxina A (OTA) por cromatografia em camada delgada, com 

purificação por coluna de imunoafinidade e detecção por análise visual e 

densitometria, foi desenvolvido pelo MAPA/DFA/MG. A contaminação 

com essa toxina causa perda de qualidade do produto e é nociva A saúde 

do consumidor. 

Reconhecimento nacional e internacional. O mt5todo para a análise da 

OTA em café beneficiado, acima descrito, foi oficializado no Diário Oficial 

da União (Instrução Normativa na 01, de 09/01/2002) e est4 disponivel 

para a maioria dos laborat6rios brasileiros. Descrito e publicado na 

literatura internacional, o método foi validado pelo Laboratbrio de 

Controle de Qualidade e Segurança Alimentar (LACQSA-MAPA), em 

cooperação com a Nestlé-Suiça e com a participação de vinte 

laboratórios, no ambito da AOAC Internacional. 

Capacitação laboratorial para andlise de OTA. Na drea de treinamento, o 

LACQSA vem qualificando os laboratórios brasileiros para a anslise de 

OTA em café e prestando consultoria Ii FAO em controle de qualidade 

laboratorial e determinação de OTA em café, utilizando tecnologia 

estabelecida no Brasil. 



Segurança alimentar e qualidade do produto. O Sistema APPCC (Análise 

de Perigos e Pontos Crlticos de Controle), destaca os principais passos de 

controle do cultivo, colheita, pbs-colheita, industrialização, 

armazenamento, industrialização e comercialização do café, que 

compõem os procedimentos de Boas Práticas Agrfcolas (BPA) e Boas 

Práticas de Industrialização e Comercio (BPIC), conferindo aos cafés 

brasileiros os requisitos necessários às exigencias internacionais de 

segurança alimentar. Esse Sistema foi idealizado pela Embrapa 

Agroindústria de Alimentos, EPAMIG, EMATER-MG, contando com a 

parceria do SENAI e SEBRAE. 

i Conservação de sementes de caf6, a bngo prazo. A criopreservação de 

sementes de Coffea arabica, por meio desidratação e imersão em 

nitrogênio líquido, é uma forma promissora de conservação a longo prazo 

de cRlulas, tecidos e brgãos vegetais, a partir dos quafs plantas inteiras 

podem ser regeneradas. O protocolo foi desenvolvido pela Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia, permitindo constituir o Banco de 

Germoplasma de café em criopreservação. . . 

Mudas clonais de café. Embrapa Recursos Genéticas e Bíotecnologia, 

IAC, IAPAR, UFV e INCAPER desenvofverarn rnetodologia para a 

multiplicação clonal de café, em larga escala, que produz plantas 

geneticamente idênticas, agregando fatores desejáveis de híbridos e 

plantas elite, que poderão formar cafezais superiores com resistencia a 

pragas, doenças, alta produtividade, qualidade de bebida e outras 

caracteristicas de elevado interesse. 

Projeto Genoma do Café. Executado pelo Consbrcio, Embrapa e fundação 

de Amparo h Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o projeto foi 

iniciado em março de 2002, com a construç%o das primeiras bibliotecas 



de cDNA representando v6rios tecidos da planta (folha, ralzes, frutos, 

flores etc). Em junho deste ano, os primeiros clones foram seqüenciados, 

sendo que, atualmente, cerca de 80.000 seqüencias de boa qualidade j6 

se encontram depositadas em banco de dados gerido pelo Laboratbrio de 

Bioinformática da UNICAMP. O próximo grande desafio - utilização dos 

dados gerados pelo projeto - é o foco de uma nova srea de pesquisa 

chamada genUmica funcional, que demandará os conhecimentos de 

pesquisadores de várias disciplinas para responder questões relativas 3s 

funções dos genes e como estes interagem entre si e com o ambiente. 

a Sistema de alerta para proteç%o dos cafezais contra geadas. O IAPAR, em 

parceria com o SIMEPAR (Sistema Metereológico Paranaense), monitora o 

clima e a previsão de geadas. Com 24 horas de antecedencia é emitido 

um alerta para que os agricultores adotem práticas de proteção contra as 

geadas. Esse alerta é emitido via internet, fax, telefone e celulares 

cadastrados. O alerta é gratuito e atende cafeicultores e técnicos do 

Estado do Paraná. As medidas de prevenção estão disponiveis no site do 

IAPAR (www.pr.gov. br/iapar). 

Transferência de tecnologia. Nos principais estados produtores de café do 

Pals (MG, SP, ES, PR, BA, R 0  e RJ), foram realizados 64 dias de campo e 

59 cursos de capacitação e treinamento de técnicos e cafeicultores, além 

de editadas 32 publicações tecnicas pelas Instituições Consorciadas. 

Foram produzidos, e transmitidos para todo o Brasil, dois Dias-de-Campo 

na TV - inovadora metodologia de comunicação e transferencia de 

tecnologia - com os temas: Tecnologias de pós-colheita e Cafeicultura 

irrigada. Nesse período, também foi produzido um CD Rom contendo os 

381 trabalhos apresentados no I1 Simpósio de Pesquisa dos Gafes do 

Brasil, ocorrido em 2001 em Vitória/ES, evento promovido pelo Cons6rcio 

Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. 
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AGROCLIMATOLOGIA E FISIOLOGIA DO CAFEEIRO 

Subprojeto: 19.1998.001.01 - Influ6ncla da luz e da temperatura nos processos fislolãgicos e 
metabólicos envolvidos no desenvolvimento e produtividade do cafeeiro. 
ResponsAvel: Maria Luira Carvalho Carelli - IAC 
Resumo: Estudos conduzidos em vasos, em quatro cultivares de Cofbe arabica e uma de Coffee cenephora 
mostram em todos os genbtipos. importantes caracteristicas fisiolbgicas. não diferindo entre as plantas 
cultivadas a pleno sol e a 50% da luz solar. Todos esses processos decrescem com o sombreamento excessivo 
(20 a 30% da luz solar). Estudos. no campo, com C. arabica cv. Obatã sugerem que nessa cultivar as trocas 
gasosas fotossint8ticas apresentam uma resposta diferente aos niveis de luz de crescimento. A fotossintese 
liquida (P,), a condutancia estombtica (g,) e a taxa de transpiração (T,) decrescem com o aumento da 
irradiância. A eficiência do uso da agua (WUE), 6 maior nas plantas a 50 e 70% da luz solar do que a 30% e a 
pleno Sol. As medidas da densidade de fluxo de seiva do xilema (DFS), t i  maior a pleno sol do que em 
condiçòes sombreadas. A produção aumenta com o nivel de luz, e em condiçiies de sombrearnento com 50 e 
70% da luz solar a produção das plantas B menor do que a pleno sol. A DFS aumenta com a inad15ncia, tanto 
em condições de seca como após a irrigação. sendo maior em condições de ampla disponibilidade de hgua no 
solo. A redução na DFS, ap6s a ocorrência de geada, e mais acentuada nas plantas cuttivadas a pleno sol do 
que nas sombreadas. O efeito prejudicial das baixas temperaturas e reduzido pelas proteções utilizadas no 
sombreamento das plantas. 

Subprojeto: 19..1998.001.02 - Uso do sistema de espaçamento duplamente pmgressluo como modelo 
gerador de Informaçdes fisiolãgicas e edáficas para o cultivo do cafeeiro. 
Respansavel: Jael Irineu Fahl- IAC 
Resumo: O ~ubprojeto tem como objetivo avaliar a dinamita do desenvolvimento, composição mineral, 
atividade e composição microbiana do solo, capacidade fotossintdtica e produtividade de plantas de cultivares 
de cafeeiro em sistema de espaçamentos duplamente progressivos. As atividades e composição microbiana no 
solo estão sendo avaliadas através de determinações de respirometria. biomassa de carbono, determinação do 
carbono da biomassa microbiana e pela contagem do numero de esporos. As plantas de 'Icatu' apresentam 
fechamento entre linhas no espaçamento de até 1,65 m, e as cultivares de porte baixo e a 'AcaiA' com 
adensamento abaixo de 1,37 m. As avaliações da atividade e composiç30 microbiana mostram valores 
respirométricos (mg de ~ 0 ~ 1 9 d )  mais elevados na profundidade de 20-40 cm, para as cultivares de porte alto e 
para as de porte baixo apresentam pouca vanaç3o com o aumento do espaçamento. 0 s  teores de matéria 
organica, P, K e Ca são mais elevados na camada de O - 20 cm, enquanto que o de Zn foi maior na de 20 - 40 
cm. Em ambas profundidades foi obsewado aumento nos teores de P, K. Zn, €3 e acidez (H+AI) e redução nos 
de Ca, com a reduçSo do espaçamento. 

Subprojeto: 19.1998.002.01 - Intenções fisiolãgicas e produtividade de plantas de Coffea arabica 
enxertadas sobre outras espdcies de Coffea. 
Responsável: Joel Irineu Fahl - IAC 
Resumo: O subprojeto visa avaliar, em solos isentos de nematbides em diferentes condições edafoclimAticas, 
o efeito da enxertia nos principais processos tisiolr5gicos, no desenvolvimento, na nutrição, na produtividade e 
na qualidade da bebida do café. Duas cultivares de Coffea arabica enxertadas sobre diversas progenies de 
Coffea canephora e Cofea congensis, sào usadas no trabalho. A produç3o das plantas enxertadas e 35% 
maior do que a das plantas de p6 franco. O efeito da enxertia A mais acentuado apbs a recepa drástica com 
incrementos de 52% na area foliar e produção mais expressiva do que antes da recepa. A qualidade da bebida 
avaliada pela prova de xicara não mostra alteragões pela enxertia. Durante os periodos secos, as trocas 
gasosas fotossint8ticas e a condutividade hidrAulica de plantas de C. arabica enxertadas sobre C. canephora 
são maiores do que as não enxertadas. A capacidade fotossint8tica total das plantas enxertadas i? 80% maior. 
0 s  valores para a fotossintese liquida. condutância estomática e transpiração, por unidade de area de folha e 
da planta toda são masores nas plantas enxertadas. Com referencia B fluorescencía da clorofila, a enxertia 
aumenta a eficiência fotoquimica do Fotossisterna 11, do 'quenching" fotoquimico e diminuiu o coeficiente de 
extinção não fotoquimico. O processo de enxertia otimiza todas as caracteristicas fotossinteticas das cultivares. 







m e d i ~  da planta, pode substituir O fndice obtido pela relação entre o número total de frutos do ramo e numero 
de nbs produtivos do ramo, pela alta correlaç%o que apresentam entre si. As conelações entre os indices 
isolados apresentam valores baixos, e quando a eles foi associado outro indice, niimero total de nds produtivos, 
o valor da correla@o permanece ainda baixa. mas quando e associado um terceiro indice, altura da planta, hh 
aumento na correlação, com valor da ordem de 0,80. Os resultados mostram que os indices utilizados, quando 
aplicados de forma integrada em modelos matemBticos de previsáo de produtividade de caf4, reduz 
significativamente a margem de erro. 

Subprojeto: 19.1 999.008.01- Caracterização da tolerância do cafeeiro a condições adversas do ambiente: 
efeitos do ddfice hidrico em clones de Coffea canephora. 
Responsável: Fabio Murilo da Matta - UFV 
Resuma: Por náo se dispor de indices e parâmetros adequados que permitam identificar clones com maior 
potencial de tolerancia a seca, foi proposto esse subprojeto. Nos clones tolerantes, ocorre um substancial 
fechamento dos estõmatos em resposta ao dbfice hidrico; eles diferem, contudo, em termos de aclimatação da 
maquinaria fotossinte:ica a seca. Não foi evidenciada qualquer relaçáo entre tolerancia h seca e composição 
isotopica do carbono. entre tolerância h seca e eficiencia instantanea do uso da Agua. ou entre tolerância B seca 
e tolerAncra ao estresse oxidativo. Apesar de alguns matenais se ajustarem elastica ou osmoticamente, isso 
não se traduz em vantagens na produção ou na sobrevivência sob condições de seca. Em resumo, clones mais 
tolerantes a seca o são por limitarem a transpiração elou por possuirem maior profundidade do sistema 
radicular. Trabalhos em curso. em condições de campo, envolvendo um maior numero de clones, deverão 
fornecer novos subsidias para se compreender os mecanismos de tolerancia A seca em Coffea canephora. 

Subprojeto: 19.2000.009.01- Monitoramento e proteçio contra geadas na cafeicultura paranaense. 
Responsável: Paulo Henrique Caramori- IAPAR 
Resumo: O Sistema de Alerta para Geadas para a cafeicultura foi implementado anualmente, entre maio e 
setembro, o que permite proteger as lavouras com 1 a 2 dias de antecedência. No inverno de 2000 o Sistema 
foi acionado em 12/07, prevendo geadas seguidas que se estenderam ate 24107. Apbs as geadas foi realizado 
um levantamento nas regiões cafeeiras do Estado para quantificar os impactos do 'Alerta Geadas'. Foram 
constatadas as segu~ntes informações: 50% dos cafeicultores chegaram terra nos troncos de cafeeiros com 6 
meses a 2 anos; 25% dos cafeicultores enterraram as mudas com ate 6 meses de idade ate a vespera da 
geada de 13 de julho; 80% dos viveiristas cobriram as mudas nos viveiros. Durante os invernos de 2001 e 2002 
foram avaliados diversos metodos de proteção contra geadas. Os resultados obtidos permitiram as seguintes 
conclusões: a) O enterrio e a cobertura com material vegetal foram as formas mais eficientes de proteção; b) O 
bambu gigante cortado ao meio ofereceu proteção adequada aos cafeeiros; c) A proteção com o bambu gigante 
inteiro e o PVC cortado ao meio não evitaram os danos das geadas; d) A cobertura das plantas com sacos de 
papel e com sacos pl8sticos transparentes foi ineficiente contra geadas. 

Subprojeto; 19.2000.009.02 - Monitoramento de danos causados por geadas em cafezais e planejamento 
de proteção a curto prazo. 
Responsável: Hilton Silveira Pinto- Unlcamp 
Resumo: O subprojeto não teve a continuidade esperada, uma vez que as temperaturas observadas durante o 
Inverno de 2002 foram cerca de Z°C acima do normal para a periodo. prejudicando a instalaçáo dos 
experimentos de campo. Foram continuadas as atividades referentes modelagem de estimativa de danos 
causado pelas geadas à cafeicuitura. Um dos pontos analisados b referente B modificação das temperaturas 
minimas ocorridas em função do aquecimento global e possiveis implicações no cenano futuro da cafeicultura 
nacional. Foram finalizados os modelos de estimativa de Breas com caf& em função da ocorréncia de geadas e 
iniciado novo estudo de modelagem de balanço de energia em cultura de caf6 para estimar gradiente de 
resfriamento noturno para fins de previsao de controle direto ao fenómeno. Contatos com a USPIIAG deverão 
permitir a utilização de modelos de previsão do tempo específicos para baixas temperaturas, a curto e 
curtissimo prazo. a partrr de 2003. 







csracteristicas agmnbmicas. 0 s  germoplasmas de onde derivaram progenies avançadas esta0 sendo donados 
no campo atravbs de propagação por meio de estacas, 

SubproJeto: 19.1998.051.05 - OMençSo de cultivares de caf6 mlstentes aos nernat6lêes para O Parana. 
Respons&val: Tumoru Sera - IAPAR 
Resumo: O objetivo deste subprojeto B obter cultivares porta-enxerto de Coffee canephore e @franco de 
Coffea adbic8, com niveis cada vez maiores de resistencia As raças fisiolbgicas deste parasita. adaptadas hs 
condições ambientais. econõmicas sociais e tecnol6gic.a~ da cafeicultura paranaense. Atualmente existe uma 
cultivar porta-enxerto da especie Coffea canephom cv. robusta, resistente a raças 1, 2. 3.4 e 5 de M. mcognita, 
esta Úttirna a mais disseminada e danosa no ParanO. denominada recentemente de Meloidogyne pamnaensis. 
Estao em fase de avaliação regional, progenies resistentes a M. paranaensts em ares com nematbide, e, um 
campo de avanço de geraçao de progenies resistentes a M. paranaensis com progenies superiores. Em fase de 
implantação, um campo de semente genética e um campo de clones com o objetivo de realizar cruzamentos 
entre progenles resistentes a M. pamnaensis. 

Subprojeto: 19.1998.051.06 - Selsçi3o de prog8nles resuitsntes de cruzamento de cafeeiros reslatsntes 
ferrugem com progênies de Coffee arsblcs L. 
ResponçBvel: Gabriel Ferieira Bartholo - EPAMIG 
Resumo: Foram realizados cruzamentos de seleç6es avançadas da cultivar lcatu as cultivares Catual, Mundo 
Novo. Rubi. Top8zi0, AcaiA e Catimor, com o objetivo de transferir genes de resistencia 8 femgem alaranjada 
do cafeeiro para essas cultivares. O material genktico mais avançado B descendente do cruzamento entre 'Icatu 
Vermelho' IAC 2942 x 'Catimor' UÇV 1340, em geração Fs. permitindo selecionar dentro das progenies plantas 
com caracteristicas agrondmicas supenores, resistentes A ferrugem. vigor vegetativo, porte baixo, maturaç3o 
uniforme e produçso. Os cruzamentos entre 'Icatu Amarelo' IAC 3282 com 'Rubi', 'Catual', 'AcaiB', 'Mundo 
Novo' e 'TopCizto', em geração F3, apresentam precocidade na maturaça0 dos fnitos, segregação para a cor dos 
frutos, 90% de plantas de porte baixo, alta produtividade e resistbncia a femgem em condiç6es de campo. As 
demais progênies obtidas esta0 sendo conduzidas pelo metodo da populaç30, por ainda apresentarem grande 
variabilidade As sementes das plantas que apresentam semelhança fenotipica foram misturadas e plantadas 
em campos de aumento de população. 

Subprojeto: 19.1998.051,07 - SeleçBo de cafeelros resistentes ao bicho rnlnelro, Leucaptem mí'íeeIIa. 
Responsavel: Oliveiro Guerreiro Fllho - IAC 
Resumo: As atividades desenvolvidas neste subprojeto relacionam-se a seleç5o de wttivares de cafeeiros 
resistentes ao bicho mineiro. A criaçáo de insetos em Iaboratbrio estabelecida permitiu a avaliaçiio de plantas 
resistentes em condições de laboratório mesmo em periodos de baixa densidade populacional no campo. 
Dessa maneira plantas resistentes e de alto valor agrondmrco foram selecionadas. permitindo o avanço de 
gerações presentes em novos ensaios de campo. Estudos paralelos evidenciaram que a natureza da 
resistência ao inseto b bioquirnica, e a expressão da resistência ocorre tanto na fase larva1 como na faze adulta 
do inseto. Novas fontes de resistbncia foram identificadas nas espécies C. congensios e C. canephora. Essas 
informações são de grande importaincia para a seleção de cultivares de C. canephora com niveis elevados de 
resistência ao inseto. Os resultados obtidos nos estudos relacionados a identificaçao e clonagem de genes de 
Coffea, relacionados com mecanismos de resistencia ao bicho mineiro, sugerem que os que os mecanismos de 
resistência devem estar relacionados não sb 8 presença ou ausencia de genes espec~ficos, mas tambem ao 
padrão de expressào destes locos na presença da praga. 

Subprojeto: 19.1998.051.08 - Estudo do camportamento de cafeeiros mslstentes a Meloidogyne exigua 
em áreas infestadas e seleçiio de novas fontes de resist~ncia. 
ResponsPivel: Antônio Alves Pereira - EPAMIG 
Resumo: Resultados de relevancia obtidos neste subpmjeto: Foram testadas pmgenies de cafeeiros a diversas 
populações de Meloidogyne eagua e implantados ensaios de campo com as progCnies que se comportaram 
como resistentes. especialmente. com as progenies de hibridos de 'Catua'i e 'Mundo Novo' com 'Híbrido de 
Tirnor'. Foram inoculadas artificiafmente progbnies de 'Híbrido de Tirnor*. 'Catimor' introduzido do CENICAFE e 
progenies em gerações F2 e F,, de hibridos de 'Catuai' e 'Mundo Novo' com 'Hlbrido de Timof. Das prog6nies 
de 'Hibndo de Timor' testadas. quarenta e quatro apresentam resistência h população M. exigue. sendo que 
trinta e uma dessas progênies, 100% dos cafeeiros testados foram resistentes. Na população de 'Catimar', 
dezesseis progenies s5o resistentes e destas, nove com 100% dos cafeeiros resistentes. Das oltenta e cinco 
progênies de hibridos de 'Catuai' ou 'Mundo Novo' com 'Hlbrido de Tirnor', cinquenta e oito apresentam reaçi3o 
de resistencia. Em estudo para caracterizaçao isoenzimhtica das populaçóes de M. exrgua, a população de 
nematoide coletada no municipio de Mirai, MG, mostrou um fenbtipo atipico o qual apresenta duas bandas para 





apresentam porcentagens altas de sementes normais do tipo chato, o mesmo ocorrendo com as de 'Bourbon 
Vermelho'. Os valores de peneira média revelam-se menores do que para as progenies de 'Mundo Novo'. 

Subprojeto:19.1998.053.02 - Seleção de cafeeiros de porte baixo, produtivos e com boas caracteristicas 
agronômicas. 
Responsavel: Luiz Carlos Fazuoli - IAC 
Resumo: Este subprojet0 tem por objetivo estudar, caracterizar e selecionar progenies de cultivares de cafeeiro 
arábica de porte barxo. com vistas 21 produtividade, arquitetura de planta e outras características agronômicas 
desejaveis. Estão sendo selecionados cafeeiros denvados de 'Catuaí SHIe e 'Catuai SH, SH,', resistentes à 
ferrugem e com maturaçào mais tardia que 'Catuai', e as melhores plantas das progenies de poste baixo: IAC 
4275. IAC 4092, IAC 4093. IAC 4095, IAC 4096, IAC 1 669-20 e IAC 1669-33, de porte menor ou igual a cultivar 
Catuai, com maturação mais precoce e maior tamanho das sementes. Estão sendo realizadas seleçôes 
cafeeiros de porte baixo derivados dos cruzamentos de 'Catuaí' com 'São Bemardo', 'San Ramon' com 'Acaia', 
e derivados de cruzamentos de 'Mundo Novo' com 'Vila Lobos', 'Mundo Novo' com 'Pacas'. 'Villa Sarch'i com' 
Hibrido de Timor', 'Catuai' com 'Híbrido de fimor' e 'Mundo Novo' com 'São Bemardo'. visando a obtenção de 
combinações de porte baixo e, encontrar recombinações de alta produçâo, ótimo vigor, porte menor que o 
'Catuai* e maturação mais precoce e uniforme. Foi efetuado o lançamento da cultivar Ouro Verde IAC 5010-5, 
indicada para o plantio de café no sistema adensado. 

Subprojeto: 19,1998.054.01- Avaliação, seleçãio e determinação da estabilidade fenotipica de prog4nies 
de Coffea arabica L. no Estado de Minas Gerals. 
Responsável: Gabriel Ferreira Bartholo - EPAMIG 
Resumo: Com o objetivo de proceder a avaliação do compodamento das cultivares Mundo Novo, Icatu, e 
resultantes do cruzamento de 'Catuai Amarelo' e 'Catuai Vermelho' para 'Mundo Novo', esta sendo verificada a 
estabilidade fenotipica das progênies dessas cultivares, determinando as interações geradas pelas progênies 
com os ambientes. São utilizados resultados de produção das progênies, avaliadas nas regioes produtoras de 
Minas Gerais. Os resultados identificam duas linhagens da cultivar Mundo Novo, a IAC 51 5-8 e IAC 502-9. duas 
linhagens resultantes de cruzamento de Mundo Novo x Mundo Novo, a IAC 2897 e IAC 2931. a cultivar Icatu 
IAC-4782 (solos de alta fertilidade), a cultivar tcatu - IAC 4040-315 (adaptada a diferentes tipos de solo) e a 
progênie MG 1180-12-1264 resultante do cruzamento de 'Catuai' para 'Mundo Novo , todas com adaptabilidade 
sobre os diferentes ambientes de cultwo. 

Subprojeto: 19.1998.054.02 - Cultivares de Coffea arebica para as regiões baixas, quentes, tecnificadas e 
irrigadas do Estado do Espirito Santo. 
Responsável: Maria Amelia Gava Ferrão - INCAPER 
Resumo: O presente trabalho objetiva avaliar cultivares de Coffea arabica na região baixa. quente. tecnificada 
e irrigada do Estado do Espirito Santo. Os materiais genbticos com melhor performance ao estresse hidrico são 
as cultivares: IAPAR 59. Catucai Vermelho , Catimor - UFV 7033, Obatã - IAC 1669-20. Rubi - MG 1192, ~ u ~ i  - 
IAC 1669-33, Topazio - MG 1190, Catimor - UFV 7733, Catimor - UFV 7841, Catimor - UFV 7731. Catimor - 
UFV 7715 e Catimor - UFV 7662. Os materiais genéticos mais sensiveis ao estresse hidrico são: Catuai 
Vermelho - IAC 44 e 99: Catuaí Amarelo - 49 e 86; Icatu Amarelo - IAC 3282, e Catucai Vermelho. Tambbrn. 
observa-se moderada ocorréncia de cercosporiose na maioria dos materiais genbticos. Observa-se. a nível de 
campo, variabilidade genetica entre os materiais com relação a adaptaçáo, reação a doenças e pragas. 0 s  
dados e conjuntos e preliminares das três primeiras colheitas. aliados ao comportamento fenotipico dos 
materiais no campo, mostram boa performance de varias cultivares de arhbica e progênies de 'Catimor' nas 
condições de regiáo baixa, quente e tecnificada do Espirito Santo, destacando-se os materiais genéticos 
oriundos de Catimor. Dentre as cultivares de arabica, as provenientes do 'Híbrido de Timof apresentam maior 
adaptação, como IAPAR 59, Tupi - IAC 1669-33 e Obatã - IAC 1669-20. 

Subprojeto: 19.1998.054.03 - Variedades e Espaçamento de Gafe. 
Responsável: Luiz Carlos Fazuoli - IAC 
Resumo: Este subproleto objetrva determinar o espaçamento adequado, e pr6ticas culturais em decorrencia de 
sua utilização. Os cafeeiros plantados em espaçamentos mais adensados apresentam maior altura. Os 
resultados obtidos permitem inferir que em regiões quentes as cultivares Catuai Vermelho, Catuai Amarelo, 
Tupi - IAC 1669-33 e Obatã - IAC 1669-20, todas de porte baixo. devem ser plantadas a uma distancia de 0.5- 
0.7m na linha e de 2,O a 3,2 m entre linhas. O aumento da densidade de plantio proporciona: redução da 
produçâo de cafe por planta; aumento da produtividade p13 hectare; maior crescimento de plantas; diminuiç50 
do diãmetro do caule. Cafeeiros de porte baixo respondem melhor ao adensamento do que os de porte alto. A 
densidade de plantio btima para a obtenção de produção mAxlrna de cafe beneficiado e de 7074 plantas por 







- rnaturaMo intermedidria: EMCAPA 8131 - matumçh tarâia e EMCAPA 8141 - Robwtao Capixaba. tolerante 
seca. De foma a viabiltzar a disponibilizaç30 de materiais genbtiws aos produtores interessados, esta0 

instaladas cento e quarenta e tres Jardins clonais. Essas novas variedades t8m sido a base para a renovação 
do parque cafeeiro da espede e çontribuído. de forma efetiva. para o avanço tecnoldgico do cultivo de C. 
canephom em todo o pais. 

Subprojeto: 19.1998.0V.02 - Melhommento populacional, desenvolvimento de variedades slnt&tfeos a 
hibridos (Coffea canephora) para o Estado do Espirito Santo. 
Respons6vel: AyrnbirB Fmnclsco Almetda da Fonseca- INCAPER 
Resumo: Objetivando a manuten@o e a ampliaç30 da base genRtica da espécie, a obtençilo de ipopulaçbs 
base para o melhoramento e seleção de outras variedades, al8m da recombinaçao dos materiais superiores, 
esth sendo conduzido este trabalho, com vistas B realizaçao do melhoramento de popula@es. O melhoramento 
de populaçües através do metodo de seleção recorrente utiliza como base, os clones das variedades clonais 
EMCAPA 8 1 1 1 - maturaflo precoce; EMCAPA 81 21 - maturaç8o intermedihria e EMCAPA 81 31 - maturaçi30 
tardia. A seleCgo fenotipica dos indivlduos superiores nas populaç6es foi iniciada visando 3 identificação dos 
mais promissores de cada grupo. Para a caracteristica rendimento de grãos na populaç30 de melhoramento de 
ciclo precoce os materiais genéticos 24 + 8 R e 4 + 8 R foram os melhores, e na população de melhoramento 
de ciclo internediaria os materiais geneticos: 128 R, 124 R. 46 R, 73 R. 16 R, 77 R. 74 R e 07 R. 
Posteriormente, foi realizado o cruzamento controlado entre dez clones elite do programa, utilizando o esquema 
dialClico. As sementes dos hibridos foram colhidas e o plantio do dialelo reabado. Os dez genitores e os 
quarenta e cinco hibridos estão sendo avaliados quanto a capacidade geral e especifica de combinação - 
dialelo completo e diatelo incompleto. 

Subprojeto: 49.1998.0!57.03 - Melhoramento de Coffea canephom para pmduç8o e outras caracteristicas 
agronbmicas e tecnológlcas. 
Responsável: Lufz Carlos Fazuoll - IAC 
Resumo: Com o objetrvo de obter cultivares de caf6 robusta wm alto potencial de praduçâo, vigor e outras 
caractertçticas agronõmicas e tecnol6gicas, o presente subprojeto envolve a avaliaçiio regional do material 
selecionado. O estudo demonstra que: hA possibilidade do melhoramento genCtico para as diversas 
populações, mesmo com uma acentuada influencia ambienta! na expressão fenotfpica das plantas; os maiores 
progressos genéticos são obtidos utilizando uma maior pressao de seleção; a seleção nos 4 primeiros anos de 
colheita a eftcr8ncia de foi de 100%; a seleç5o deve ocorrer em anos de alta produção; na seledo definitiva 
deve ser considerado um maior nijmero de anos de produção; as cultivares do tipo Robusta são mais 
produtivas. que as do tipo Conilon que tem maior porcentagem de grãos do tipo moca; o teor de cafeína é 
elevado e ocorre variações nos v8rios grupos; a cultivar Apoatã - IAC 2258-1 apresenta boa produçào, com 
55% de rendimento, 895% de grãos tipo chato, teor de cafeina de 1.64% e 31.2Y0 de s61idos solúveis; plantas 
matrizes de progénies de caf6 robusta foram imunes as raças de ferrugem e nematdides: cafeeiros robusta da 
população Guarini e híbridos F,, entre Robusta x Conilon, possibilitam selecionar novos clones e progenies com 
caracteristicas peculiares. 

Subprojeto: 19.1998.057.04 - Avaliaçlio e selsção de material genético de Coffea canephora Pierrs, para 
regi50 AtlAntlca da Bahia. 
Responsável: AndrB Barretto Perelm - CEPLAC 
Resumo: O objetivo do subprojeto 6 avaliar clones de Coffea canephore, observando as características 
fenolbgicas e resistCncia a doenças e pragas, na região Atlantim, em diferentes ambientes de cultivo. Os 
experimentos foram instalados em áreas da Comisstio Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC e 
em empresas agricolas da região Sul da Bahia. Constam ensaios de Competição de Clones e de Populações. 
O trabalho d de longa duração, n3o foram obtidos dados em numero significativos para a analise do 
comportamento dos clones. O resultado preliminar, em primetra observação, destaca o ctone Cafenorte 48 com 
34.3 sc. benef./ha. 

Subprojeto: 19.1998.058.01 - Banca ativa de germoplasma da esp8cir CafYea cansphors, pam o estado 
do Espírito Santo. 
Respons6vel: Maria Arndlla Gava Ferriio - INCAPER 
Resumo: O objetivo desse trabalho i! realizar a organização, estabelecimento e a manutenç30 de um b a n a  
ativo de germoplasma da espécie Coffee cenephom, cv. Coniton. visando manter a variabilidade genbtica 
existente na espécie e sua exploraç3o em programas de melhoramento genetioo. No programa de 
melhoramento, continuamente são introduzidos novos materiais para os ensaios de avaliações, provenientes 
das seleções regionais e, ou introduções de outras regiões do Pais, com grande varrabilidade genktica entre os 



materiais quanto a produtividade, ciclo, arquitetura da planta, reações A pragas e doenws, qualidade comercial 
do grão, adaptação 9s condições climáticas, entre outros. Muitos materiais não apresentam caraderisticas 
desejaveis, mas mostram caracteristicas de interesse no programa de melhoramento, como tolerância a 
doenças, pragas e a seca, dentre outras. Todos os gemoplasmas do BAG estão sendo avaliados. 

Subprojeto: 19.1998.058.02 - Manutenção e caracteritaçiio de cafeeiro do banco de gemoplasma de caf6 
do IAC. 
ResponsAvel: Luiz Carlos Fazuoli - IAC 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo a conservação e a caracterização de cafeeiros pertencentes ao Banco 
de Germoplasma, por meio de variáveis morfolbgicas. tecnolt~gicas, agronômicas e quimicas, para 
aproveitamento em programas de melhoramento. O Banco de Germoplasma do IAC encerra formas selvagens, 
com características vantajosas de resistência a moléstias e pragas. tolerância A seca, variações de ambiente. 
com diferentes caracteristicas agronômicas das plantas. No BAG estáo reunidas dezoito das principais especies 
do género Coffea, centenas de hibridos intra e interespecificos, mutantes, cultivares comerciais e tres especies 
do gênero Psilanthus. Recentemente foram incorporadas ao BAG plantas derivadas do cruzamento entre C. 
racernosa x C. arabica; da cultivar Kouilou de C. canephora; da espécie C. racemosa e clones diferenciadores 
das raças de Hemileia vastatrix. Estão sendo avaliados os materiais genbticos: mutantes de C. arabica; hibridos 
'arabustas". derivados do cruzamento entre as especies C. arabica x C. canephora; materiais de C. arabica 
introduzidos da Etiopia, e as diferentes cultivares de C. liberica, C. canephora. C. congensis e hibridos entre as 
especies C. canephora x C. congensis. Os resultados obtidos esta0 documentados e incorporados ao acervo 
cientifico do BAG. 

Subprojeto: 19.1998.058.03 - Levantamento da variabilidade genbtica de CoWea e ghneros associados 
existente no Brasil. 
Responshvel: Mirian T. S. Eira - Embrapa Cenargen 
Resumo: O levantamento preciso da variabilidade genetica de cafk e espécies afins hoje existente no Brasil 
servira de subsidio para a discussão de uma politica de introdução e intercf4mbio. de coletas nas regiões de 
origem e de conservação do germoplasma da cultura no Pais. A maior coleção de germoplasma está localizada 
no IAC, sendo composta principalmente de acessos de Coffea arabica, contando com muitas variedades e 
cultivares. e valioso material coletado na Etibpia. Estão ali representadas com uma ou mais variedades ou 
introduçoes, algumas outras espécies de Coffea, Paracoffea e Psillanfus. Das 100 espkcies do genero Coffea j& 
descritas, o banco de gerrnoplasma do IAC conta somente com 20. Outras coleções de café sao encontradas 
no IAPAR. na EPAMIG, no INCAPER e em outras Instituiç6es brasileiras, porem pouco se conhece sobre a 
variabilidade genetica dessas coleções. Foi realizado o levantamento bibliografico de citações sobre as 
coleções de germoplasma de caf6 no Brasil, verificando-se a escassez de referências e citações com erros, que 
necessitam ser corrigidas. Foi definida a necessidade de coleta e de introdução de germoplasma de diversas 
regiões de ongem e de contatos com outras coleções para aumento da variabilidade genetica. Foram feitos 
contatos com pesquisadores do CATIE, na Costa Rica, para a proposição de troca de germoplasma, verificando 
o interesse de melhoristas brasileiros no material obtido na segunda coleta de germoplasma feita na Etídpia e 
pelos materiais da primeira coleta, hoje conservados no Brasil. As providencias para a introdueo e remessa 
desses materiais ja estão em andamento. Foram ainda estudados protocolos de conseniaç30 do gemoplasma 
na forma de sementes, cujos resultados se mostraram bastante promissores. 

Subprofeto: 19.1998.059.01 - Anillises genbtlcas de mutantes de Conea. 
Responsável: Oliveiro Guerreiro Filho - IAC 
Resumo: Anhlises geneticas, realizadas atraves da segregaç30 dos indivíduos em progénies obtidas por 
autofecundações ou cruzamentos dirigidos, sáo conduzidas no sentido esclarecer a expressão dos genes 
volutifolia (vl). diminuta (dt) ,  atenuata (at),  abramulosa, (ar,), abramulosa2 (ar,). polyorthotropica (pl) e 
mucronata (mc). que caracterizam os respectivos mutantes de C. arabrca. A principio, um banco de dados foi 
elaborado a partir do levantamento de informações obtidas duranlte vhrios anos e que se encontravam 
protocoiadas em cadernetas de campo. Estes dados são relacionados a cruzamentos e autofecundações já 
realizados. sobretudo aqueles concernentes às segregações analisadas em viveiro. Inúmeros retrocruzamentos 
entre cafeeiros portadores dos alelos vi, dt. at. ar,, ar2. p/ e mc com cafeeiros homozigotos normais, e 
autofecundações de cafeeiros heterozigotos para os alelos acima mencionados foram realizados visando à 
obtenção de dados adicionais para conclusSo das anhlises geneticas. Estacas de cada um dos mutantes foram 
produzidas visando sua preservaçào para estudos da expressão gênica em diferentes estagios de 
desenvolvimento dos mutantes. De modo semelhante. a identificaçâo de marcadores moleculares do tipo RAPD 
esta sendo realizada com o objetivo de identificar genes ou regiões gênicas que identifiquem estes mutantes, 
podendo correlacionij-10s com as mesmas variações eventualmente presentes em espbcies diplbides de Coffea. 





Subprojeto: f9.1999.062.03 - Avaliação de prog8nfes e populações de cafeefms no Estado do  Acre. 
Responsável: Celso Luis Bergo - Embrapa Acre 
Resumo: Com o objetivo de avallar o comportamento de cultivares de cafeeiros nas condições ecológicas da 
região. esta0 sendo estudadas as caracteristicas: a) produ@o de cafe em coco e limpo; b) aspecto vegetatio 
da planta (altura e diarnetro da copa); c) indke de avaliaçio visual (vigor); d) aspectos fitossanit8rios 
(ocorrência de pragas e doenças), e) qualidade de bebida. A cultivar Icatu foi a de melhor produtividade com 35 
sacaslha, e dos gen6tipos RobustalConilon. 31 sacalha. Destacam pelo vigor e produtividade os genbtipos 
'Catuai', e dentre os melhores, o 'Catuai' - IAC 4275 teve produtividade de 55 sacaslha, produtividade 
semelhante h apresentada nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Parana. A metas proposta no subpro~et0 
de identificar cultivares de cafeeiro da espécie Coffea arebica com produtividade de 40 sacaslha foi atingida. 
Para a espécie Coffea canephora a foi parcialmente alcançada com a produtividade em tomo de 30 sacaslha. 

Subprojeto: 19.7999.062.04 - Introdução e avalisç3io de pmg6nles de cafeelms Coffea spp. no trbplco 
úmido paraense. 
Responsavel: Sydney Itauran Ribeira - Embrapa Amazbnla Oriental 
Resumo: Objetiva este subprojeto avaliar o comportamento de progênies de Coffea canephora, com o fim de 
selecionar plantas supenores para as caracteristicas de vigor vegetativo, produção, tolerancia a pragas e 
doenças. tolerância a seca e qualidade do grao. para obter cultivares adaptadas as condições ecolbgicas da 
regiao. Para tanto, estão sendo desenvolvidos trabalhos na região da Transamatdnica, notadamente nos 
mun~cipios de Altamira, Medicildndia e em Santarkm, visando obter resultados que possibilitem ao cafeicultor, 
obter rendimentos que viabilizem a cafeicultura no Estado do Pará. No campo expenmental da Embrapa 
Amazbnia Onental e no municipio de Belterra, foram implantados os experimentos 'Introdução e avaliação de 
Coffea canephora". Nestas condições, esta0 sendo avaliadas trinta e seis progênies de cafeeiros. 

Subprojeto: f9.1999.062.06 - Introdução e avaliação de progdnies de caf4 (Coflea spp.) no Amap6. 
Responshvel: Gilberto Yokomlzo - Embrapa AmapB 
Resumo: O objetivo da introdução e avaliação de matetiais superiores de cafeeiros visa analisar o 
comportamento de progênies ecossistema da regtáo, permitindo selecionar as com melhor desempenho e mais 
adaptadas. Estão sendo avaliadas as caracteristicas: vigor. tolerância a pragas e doenças, tolerancia 3 seca, 
epoca de maturação tardia dos frutos visando a colheita em periodos mais secos, qualidade bebida. São 
avaliados os caracteres: vigor, tolerincia a pragas, doenças e a seca e na epoca de frutificação para 
produtividade de frutos, bebida de boa qualidade e de maturação tardia. possibilitando a colheita em períodos 
mais secos do ano. Das progênies recebidas, vinte e cinco foram as que apresentaram melhor germinação nas 
condições existentes. com isso foram selecionadas para continuidade no campo. observou-se que a 
porcentagem e a velocidade de germinaçao vanou muito. 













Subprojeto: 19.1998.104.02 - Sistema Integrado de diagnose e iecomendaç30 - DRIS Cafd. 
Responsiivel: Ondino Cleante Bataglla - IAC 
Resumo: Os trabalhos desenvolvidos at8 o momento. evidenciaram a necessidade de se estabelecer uma 
populaçào de refer6ncia confihvel para os ~Alculos dos indices DRIS para fins de diagnose nutricional do 
cafeeiro. Esse objetivo foi alcançado com grande quantidade de amostras. Os maiores avanços foram 
conseguidos pelo uso de uma população de plantas de produtividade média e nutricionalmente equilibrada e 
restnçóes ao uso de dadas contaminados por residuos de puivenzaç30 para o cálculo dos indices. Mesmo com 
essa restrição, a presença de residuos de pulverizações distorce os resultados. Testou-se entao o cálculo dos 
valores de DRIS usando somente os macronutrientes (DRIS - M), e comparando ao método tradicional usando 
todos os nutrientes (DRIS - T). A restriçào mediante exclusão de teores foliares de micronutrientes, 
considerados em nivel de contaminaflo no cfriculo dos indices do DRIS, corrige as distorções provocadas na 
interpretaç50 da análise. A opção pelo mCtodo tradicional (DRIS-J) de cálculo se mostra mais eficiente quando 
comparado ao CFS. Nesta fase dos trabalhos evidencia-se mais uma vez a possibilidade de envolvimento de 
todos os nutrientes no &lculo dos indices DRIS. mesmo considerando a presença de altos teores de alguns 
micronutrientes. Dessa forma alem de se ter o diagnóstico para os macronutnentes, também B possivel obter 
informações para os micronutrientes. Contudo faz-se necessAno sempre eliminar nutrientes com teores 
elevados e considerados em nivel de contaminação. 

Subprojeto: 19.1998.104.07 - Absorç3o de nutrientes pelo cafd Conilon (Coffea canephom) 
Responshvel: Jose Antbnio LanF - INCAPER 
Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar a absar@o de nutrientes pelo caf4 Coniton (Coffee canephom). 
Ate aos 42 meses verificou-se que a absorção de macronutnentes pelo cafeeiro Conilon & alta. Aos 42 meses. 
estas quantidades foram de 196.67 g de N: 8.92 g de P: 159.39 g de K; 80.56 g de Ca: 22,16 g de Mg e 13.30 g 
de S. Com reiaçáo aos micronutnentes. as quantidades absorvidas foram de 31 82.34 mg de Fé: 193.55 mg de 
Zn; 703,75 mg de Mn; 305.75 mg de B e, 156.79 mg de Cu, Estes teores de macronutnentes e micronutrientes 
estão associados a uma produtividade de 120 sc.beneá./ha. 

Subpmjeto: 19.1998.104.10 - Levantamento do estado nutriclonal do eaf6 Conilon (Coffea canephom) em 
produçào no estado de Rondbnia. 
Respons6vel: Angelo Mansur Mendes - Embrapa Rondbnla 
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo estabelecer um banco de dados para possibilitar a obtenção de 
índices do DRIS ou outra metodologia que proporcione o estudo da fertilidade do solo. A criaçao do banco de 
dados foi feita através de entrevista de produtores e coletas de amostras de solos e plantas. Os resultados 
obtidos são distintos entre os anos estudados provavelmente, devido ao ciclo bianual e ao manejo. O enxofre 
destaca-se com freqüência de 85% e 95%. seguido pelo nitrogenio com 95% e 50%, respectivamente no ano 
2001 e 2002. O fbsforo e potAssio apresentam maiores variações de freqüência ente os anos estudados. O 
manganès em nenhum dos anos estudados apresentou amostras com valores inferiores ao nive! critico. . 

Subprojeto: 19.1998.105.04 - Efeito de calchrio e gesso na produção de cafeeiro na acidez e lixiviaçáo de 
chtions no solo. 
Responsavel: Giderval Vielra Sampaio - EBDA 
Resumo: O subprojeto tem por 0bjetiVO verificar o efeito do calcário e do gesso sobre os componentes 
quimicos do solo e na produtividade do cafeeiro. Os resultados obtidos no primeiro ano de avaliaçáo foram 
referentes 9s caracteristicas quimicas do solo, altura da planta, diâmetro do caule e diametro da copa. 
Observou-se que. houve um acrescimo dos valores de pH, Ca, Mg e soma de bases na camada superficial 
devido ao incremento das doses de calcário. As variáveis altura da planta, diámetro do caule e diametro da 
copa não apresentaram efeito significativo da interação calcário e gesso nos periodos agricolas analisados. A 
produç5o do cafeeiro, n3o foi influenciada pelo uso das doses de caicSin0 e nem pelo uso das doses de gesso, 
não havendo também efeito de interação entre os tratamentos. Em 1999100 a maior produção do cafeeiro foi 
alcançada na combinaç20 de 6 t ha" de calcário e 9 t ha ' de gesso. sendo a media de 28.43 sacas de cafb 
beneficiadas por hectare. Em 2000101, o melhor desempenho das plantas ocorreu quando se aplicou 9 e 3 t ha' 
' de calcario e gesso. respectivamente, com média de 13,83 sacas de 60 kg de cafe bnenficiadolha. 

Subprajeto: 19.198.105.07 - Manejo da calagem e da gesságem para o cafeeiro. 
Respons6vel: Victor Hugo Alvarez V. - UFV 
Resumo: Este estudo tem como objetivos: verificar o efeito da calagem e da calagem+gessagem na reação do 
solo. nas caracteristicas quimrcas do solo e na produtividade de cafb em um Latossolo Vermelho-Amarelo 
distr6fic0, em Patrocinio-MG; comparar doses maiores aplicadas em Qrea total. com doses menores em faixas; 
determinar as doses de calcáno e da mistura calcário+gesso. a serem aplicadas no plantio e sua reposiç5o nos 







Subprojeto: 19.1998.107.14 - Determinação d o  Melhor lndice de Saturacão por  Base para o Cafeeiro em 
Produção e Correlag%o com os Efeitos em Profundidade do  Solo. 
Responsdvel: João Batista Corres - UFLA 
Resumo: Neste trabalho procurou-se dividir a calagem recomendada por dois no intuito de evitar supercalagem 
na superíicie do solo. e teve como objetivo, determinar o melhor indice de saturação por base para o cafeeiro 
em produçáo. Tomou-se como ponto de partida a coleta de solo para o cCilculo de calagem a profundidade de O- 
20cm na projeçi30 da copa do cafeeiro, local da adubação, dividindo a caiagem recomendada por dois. Os 
efeitos dos tratamentos foram avaliados atravbs da produção, teores de nutnentes nas camadas de 0-5cm; 0- 
20cm e 20-40cm do solo. 0 s  resultados das analises de solo foram correlacionados com a produçiio. Levando 
em consideraçSo a media de produção em duas colheitas. podemos observar que o melhor indice de saturação 
por bases foi com o valor de 55.6%. 

Subprojeto: 19.1998.108.04 - Adubação d o  cafb conlfon (Coffea canephora) em sistema de plantio 
adensado: I- Nitrogènio - Fbsforo - Potassio. 
Responsavel: Jose Ant6nio Lani - INCAPER 
Resumo: O objetivo deste trabalho é determinar as melhores doses de nitrogenio (N), fbsforo (P) e potássio (K) 
para a formação e produção do cafe conilon (Coffea canephora), em sistema de plantio adensado. Na primeira 
colheita. houve uma redução nas doses de (N), de 450 kglha para 212 kglha, em função da densidade de 
plantio, A produeo máxima alcançada foi de 42 sc. benef-lha. Não foi possível obter. até a terceira colheita, o 
ponto de infiexâo nas curvas de regressá0 para P e K. Foram feitas as anhlises químicas do solo, ii 
profundidade de 20 cm, determinando os valores do pH. P, K, Na. ca2', ~ g " .  AI? H+AI, SB, t, T, V. m, M.0, 
Zn. Fe, Mn. Cu e B. 

Subprojeto: 19.1998.108.06 - Adubaçso NK em cafeelro em produçao no  estado de Rond6nIa. 
Responshvel: Angelo Mansur Mend es - Embrapa Rondõnia 
Resumo: O presente subprojeto tem como objetivo determinar os nlveis de nitrogenio (N) e potássio (K) em 
lavouras cafeeiras com espaçamentos distintos em fase de produção (em Alto Paraiso com espaçamento de 
4x3 m e em Rolim de Moura com espaçamento de 3~2.5). Os dados apontam a demanda diferenciada entre as 
adubações, para as quais gerafmente as recomendações existentes estabelecem quantidade similares entre N 
e K, promovendo desequrlibrio nutricional que reflete no rendimento. A adubaç2o nitrogenada apresenta 
crescente aumento na produtividade ate a dose de 2409 Nlplanta, indicando que essa dose não foi suficrente 
para suprir a exigència nutricional de nitrogénro na planta. A adubação pot8ssica apresentou melhores 
rendimentos entre as doses 60 e 120 g KzO/planta, com as doses superiores a 120 g K20fplanta provocando 
redução na produtividade. Os resultados mostraram a resposta da interaç50 dessas adubações, onde a 
demanda de nitroggnio foi maior do que de potdssio, e que os niveis de 240 g Nlplanta e 6C g K201planta os 
seriam recomendaveis. 

Subprojeto: 19.1998.108.07 - Eficl6ncla da adubaçào NPK na formaçào e na produção d o  cafeelro. 
' 

Responsavel: Carlos Alberto Costa Veloso - Embrapa Amazônia Oriental 
Resumo: Objetivo do subprojeto e estudar o manejo da adubação na formação e produç30 do cafeeiro da 
cultivar Conilon (Coffea canephom), nas regiões da transamatônica, mbdio amazonas e nordeste paraense. 0 s  
resultados, em 2001, mostraram que em todas as variaveis nào foi assinalado efeito dos niveis de nitrogenio 
(N), fósforo (P) e potassio (K), a exceção do di8metro do caule, que foi influenciado por P e K, apresentando 
ponto estacionArto com dose de P igual a 36,05 e K 5482 glplanta. No ano 2002, o diametro do caule foi 
influenciado por N, como tambbm o diametro da copa, em ambos casos os pontos de msxima foram 
assinalados em doses de N igual a 48 glplanta. 

Subprojeto: 19.1998.109.03 - Eficiencia n o  uso de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn por genótlpos de cafb (Coffea 
arabica L.) 
Responsavel: Herminla Emitia Prielo Marttnez - UFV 
Resumo: O objetivo deste trabalho e avaliar a eficiência no uso de nutrientes por quatro cultivares de cafb 
arabica. Na primeira colheita a cultivar Icatu Amarelo IAC-3282 foi a mais produtiva no ambiente com restrição 
de nutrientes. enquanto as cultivares Rubi MG-1192 e Catuaí Vermelho IAC-99 mostraram-se produtivas em 
ambientes com alto rnput de nutrientes. Por sua vez a cultivar Acaia IAC-474-19 apesar de responder 
positivamente A adubaçào, foi menos produtiva que as dernats, principalmente no nivel baixo de adubação. As 
plantas fertrrrigadas apresentaram crescimento vegetativo maior que o obtido em cuitivos convencionais na 
região. 0 s  resultados mostraram que ate 48 meses após o plantio as caracteristicas de crescimento das plantas 
não sofreram alterações significativas com as doses de adubos empregadas. As produções, entretanto. foram 
superiores quando se empregaram os niveis normal e alto de adubação. O acumulo médio de macronutrientes 





constituido de dois experimentos, a saber: experimento A - Adubação com mamnvtrientes na fase de 
formação e produç3o de cafeeiros em sistema de plantio adensado: experimento €3 - Adubaç3o com 
macronutrientes em cafeeiros em sistema adensado na fase de produção. Devido a um número de falhas muito 
elevadas, ultrapassando 30%. causada por elevada estiagem, a partir de janeiro de 2001, e n3o condições de 
imgação. o experimento foi replantado em novembro de 2001. No final de 2002 e inicio de 2003 foram 
realtzadas as adubações de coberturas de 2' ano pbs-plantio, ate o momento os dados obtidos nao permitem 
anblises. 

Subprojeto: 19.1998.110.26 - Respostas do cafeeiro sobre sistemas de plantio adensado, b adubação 
com macronutrientes na Região Sul de Minas. 
Responsável: Paulo Tlcito G. Guimarães - EPAMIG 
Resumo: Este trabalho tem como 0bjetl~0 estudar respostas aos macronvtrientes nas fases de fomaçSa e de 
produçào do cafeeiro sob condições de plantio adensado, na regiao Sul de Minas Gerais. O subprojeto estA 
constituido em dois experimentos: "A - Adubapo com macronutnentes na fase de fonnaçSo e produção de 
cafeeiros em sistema de plantio adensado'; B - 'Adubação com macronutnentes em cafeeiros em sistema 
adensado na fase de produção'. 0 s  expenmentos esta0 instalados em Tres Pontas, Sáo Sebastião do Paraiso 
e Varginha. em solos utilizados para a cultura do cafeeiro. c utilizada a cultivar Catuai cujas plantas estão 
espaçadas em 2.0 x 0.75 m utilizandese uma população de 6.666 plantas por hectare. O delineamento 
experimental B um fatonal fracionado (4x4x4)K perfazendo um total de 32 parcelas (4 doses de N, 4 de P,05 e 
4 de K20). NSo foram obtidos dados sufictentes para análise atr! o momento. 

Subprojeto: 19.1998.110.29 - Manejo da ferlilização da lavoura cafeeim com base no ciclo de maturação 
dos frutos das variedades. 
Responsável: Armando Androcioll Filho - IAPAR 
Resumo: O objetivo do presente ~ubprojet0 é o de definir criteriosarnente a utiliraNo racional de fertilizantes 
com base no ciclo de maturação dos frutos nos diferentes cultivares de cafeeiros utilizadas no ParanB. Os 
resultados quanto à nutnç3o tem mostrado que o 'Mundo NOVO' e 'Catuai' são mais eficientes na extração de 
N.P.K do solo; os intervalos da aplicação dos adubos mais adequados no fornecimento de N. são 38 e 45 dias: 
para o P, 56 dias e para o K. 38 dias, ate o presente. Em relaçáo ao Mn, o 'Mundo Novo' mostrou ser um 
cultivar que extrai muito menos que o 'Catuai' e 'Icatu', podendo ser uma cultivar mais adaptada a solos hcidos. 
No que tange A primeira produção de cafe, obtida apbs recepa das plantas no ano de 2000. o 'Mundo Novo' 
mostrou ser uma cultivar com maior capacidade de recuperaç50 e o intervalo aas adubaws de 45 dias 
mostrou ser. ate o presente. a melhor epma de fomecimento de fertilizantes, apbs a poda, para todos os 
cultivares avaliados. 

Subprojeto: 19.4 998.í 11 .O2 - Avaliaçd5es rnicrobio16gicas em shtemas de preparo do solo e manejo da 
cultura. 
ResponsBvel: Arnaldo Colou1 Filho - IAPAR 
Resumo: Este trabalho objetivou avaliar a dinamica de componentes microbioiógicos (biomassa microbiana, 
fungos micorrizicos e rizdbio) e bioquimi~os (enzimas) do solo, como indicativos de alteraçdes no agrossistema 
cafeeiro. provocado pelo cultivo de coberturas verdes na entrelinha. Observou-se aumento na biomassa 
microbiana e na diversidade de organismos dos grupos microbianos analisados. A biomassa microbiana na 
projeção da copa do cafeeiro foi ate 3O0;0 maior, nas parcelas cultivadas com leucena na entrelinha. O aumento 
na atividade bio16gica do solo na projeção da copa do cafeeiro cultivado com coberturas verdes na entrelinha 
pbde ser comprovado pela maior atividade enzimhtica de celulase e amilase. Raizes de cafeeiros cultivados 
com Peguminosas na entrelinha apresentaram taxas de colonização ate 40% de fungos micorrizicos. O cultivo 
de leguminosas na entreiinha do cafeeiro alterou a população de rizbbio no solo. O uso de leguminosas em 
cultivo intercalar mostrou estimular a atividade biolbgica, que podee permitir reduções nas feriilizações, sem 
perda de produtividade. 

Subprojeto: 19.1998.112.08 - Relaçao PRn na Nutrição do Cafeeiro. 
Responsavel: Janice Guedes de Carvalho - UFLA 
Resumo: Estao sendo realizados quatro expenmentos em um perfodo de três anos e meio. visando obter 
melhor entendimento da dinâmica do zinco na cultura do cafeeiro, cultivar AcaiCi MG474119, e de suas relaçbes 
com o fosforo. em resposta a algumas questoes ainda náo esclarecidas sobre o assunto. O pnmeiro 
expenmento conduzido em casa de vegetação, em soluç5o nutritiva. com o objetivo de elucidar a interferência 
da ielaçáo PIZn da solução nutritiva. na absorç2o e translocaç30 de zinco no cafeeiro. O segundo 
experimentoconduz~do em casas de vegetação em vasos com solo, objetivado avaliar a interferencia da relação 
PIZn da soluçáo de pulverização. na absorçáo foliar de zinco, avaliando ainda as interferéncras do cioreto de 
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potdssio e da urbia neste processo. O terceiro experimento conduzido em casas de vegetação em vasos com 
solo, objetivando avaliar uma fonte comercial de P e Zn via solo. que sendo largamente utilizada p8r produtores 
da região do sul de Minas, em solos com diferente texturas. O quarto experimento conduzido paralelamente 
com os demais, em condições de campo, avaliando as melhores quantidades e epocas de aplicação de sulfato 
de zinco via foliar, sendo avaliadas três colheitas. Os resultados mostraram, em todos os experimentos, baixa 
interferência do fdsforo sobre a absorçáo de zinco pelas folhas do cafeeiro. 

Subprojeto: 19.1998.112.19 - Avaliação de fontes, doses, modo de aplicação e níveis críticos de zinco, 
boro e cobre em cafeeiros (Coffea arabica, L.) recém plantados na região Oeste da Bahia. 
Responsavel: Jumara Fernandes dos Santos - EBDA 
Reslumo: O objetivo é avaiiar a eficiência de diversas fontes, dosagens e modo de apIicaçSo de zinco, boro e 
cobre, e definir os niveis críticos desses microefementos, em solo do tipo Latossolo Vermelho Amarelo de boa 
drenagem e baixa fertilidade. 0 s  dados fenológicos de altura de planta, diâmetros do caule e da copa em 
funçáo da aplicação de diferentes doses sulfato de zinco, sulfato de cobre e hcido bdrico, via foliar, não 
apresentam diferenças entre as fontes de zinco (Zn) e cobre (Cu). Quanto ao boro (B), constatou-se diferença 
para diâmetro do caule e da copa. As maiores dosagens de B proporcionaram menores diâmetros de caule 
copa com a menor dosagem aplicada. As fontes, via solo, de Zn e B náo apresentam diferenças na altura de 
planta, e Cu não influenciou. A de produtividade, em sdha, em função da aplicação foliar de sulfato de zinco, 
sulfato de cobre e dcido bdrico não foram diferentes. As melhores respostas de Zn foram obtidas com a menor 
dosagem aplicada (2,5 glpl), enquanto Cu e B as oscilaram entre 1,5 e 2.25 glpl e 1,5 e 4,s glpl, 
respectivamente.. 

Subprofeto: 19.1998.112.20 - Resposta do cafeeiro sob sistema de plantio adensado à adubaçáo com 
zinco. 
Respons6vel: Paulo Cesar de Lima - EPAMIG 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar respostas a doses e formas de adição de zinco no solo sob 
condições de plantio adensado, na Zona da Mata de Minas Gerais. Experimento A - Adubação com zinco em 
lavouras em formação sob sistema de plantio adensado. Devido o experimento ter um numero de falhas muito 
elevado, ultrapassando 30%, causada por elevada estiagem e não condições do irrigação, o coordenador do 
Subprojeto julgou melhor replantá-lo em novembro de 2002. Experimento B - Formas de aplicaçáo de zinco no 
plantio de cafeeiros adensados. Devido o experimento ter um numero de falhas muito elevado, ultrapassando 
30%, causada por elevada estiagem e não condições de irrigação, o coordenador do Subprojeto julgou melhor 
replanta-lo em novembro de 2001. Anualmente, a partir de 2003. albm das andlises de solo e de tecido serA 
feito medidas de altura de plantas. diâmetro de copa e caule, e contagem do no de internddios, além de 
anotações de sintomas visuais de toxidez e deficiência, nos dois experimentos. Não foram obtidos dados 
suficientes para an8lise at6 o momento. 

Subprofeto: 19.1998.11 2.21 - Respostas do cafeeiro sobre sistema de plantio adensado, a adubaçaocom 
zinco, na Região Sul de Minas. 
Responsável: Paulo Tacito Gontijo Guimarães - EPAMIG 
Resumo: O objetivo do presente subprojeto C obter informações quanto h adubação com zinco em lavouras em 
formaçáo sob plantio adensado. O sulfato de zinco no solo, em diferentes doses, não influenciou no aumento da 
produçaio. 0 s  teores de zinco no solo, na camada de 0-20 cm e na camada de 20-40 cm. aumentaram 
proporcionalmente com as doses aplicadas, mostrando que houve um caminhamento do elemento no solo. Os 
teores de zinco foliar foram abaixo do nível limiar (10 ppm) nos tratamentos que receberam adubação via solo. 
e semelhantes a testemunha com teor de 8 ppm. O fornecimento por via foliar apresentou 12,O ppm de zinco, 
superior a todos tratamentos. com produções ligeiramente superiores. 0 s  teores de 2,2 ppm de zinco, no solo. 
foram suficientes para alcançar produtividades prdximas a 37 sacas beneficiadas por hectare, apbs 4 anos da 
aplicação de zinco na superficie do solo. A aplicação de 209 de sulfato de zinco por cova ao longo dos anos, 
tem mostrado ser uma boa dose para a produtividade em relação 9s outras doses. via solo. Três aplicações 
foliares promoveram teores foliares da ordem de 12.0 ppm de zinco. 

Subprojeto: 19.1998.112.25 - Resposta do cafeeiro a aplicação de boro e zinco em Rondbnia. 
Responsável: Francisco das Chagas Leônidas - Embrapa Rondõnia 
Resumo: O presente trabalho objetivou identificar niveis de boro e zinco de máximo rendimento econômico. Os 
resultados obtidos indicam produtividade máximas de 81 e 84 sacas ha*' de café com aplicação de 30 kg ha-' 
de zinco, em Ouro Preto do Oeste, com o uso da irrigação no período de estiagem. Contrariamente, não foi 
constatado efeito positivo com a aplicação do boro. 











DOENÇAS E NEMAT~IDES DO CAFEEIRO 

Subprojeta: 19.1998.151.01- Caracterização e estudo do virus da mancha anular do cafeeiro em Minas 
Gerais. 
Responsável: Antonia dos Reis Figueira - UFLA 
Resumo: Onze isolados de CoRSV foram coletados e inoculados em plantas que foram mantidas em casade- 
vegetaçào sem aquecimento. Notou-se que no periodo mais quente do ano. de agosto a abril. a porcentagem 
de transmissáo foi bem maior que a observada no periodo mais frio do ano. Então optou-se por manter as 
plantas em câmara de crescimento, com temperatura fixada em 28OC, e observou-se que todos os isolados 
infectaram sistêmicamente plantas de Chenopodium quinoa e espinafre, com estas apresentado. além dos 
sintomas de lesões locais clorbticas, um amarelecimento das nervuras das folhas não inoculadas. Estes 
isolados também infectaram plantas de Gomphrena globosa, fumo cv. Samsum. C. murale e Althemantera 
tenella onde foram observadas lesões locais. Não foram observadas diferenças entre os onze isolados, nos 
sintomas observados ap6s a inoculação mecânica nas plantas citadas. Este dado foi de extrema importãncia, 
pois permitiu a purificação das particulas virais, a partir de plantas de C. quinoa infectadas sistêmicamente pelo 
virus. A partir do preparado purificado foi feita a extração dos RNAs virais. a partir dos isolados de CoRSV. O 
tamanho do RNA viral, quando analisado em gel de agarose O,?%. foi de aproximadamente 13.000 
nucleotideos. 

Subprojeto: 19.1998.1 51 .O2 - Caracterização e Estudo do Vírus da Mancha Anular do Cafeeiro em Minas 
Gerais - FASE !I. 
Responsdvel: Antonia dos Reis Figueira - UFLA 
Resumo: Diante da carència de informaçdes a respeito do CoRSV, esse subprojeto tem o objetivo de efetuar 
os estudos biológico, molecular. epidemiolbgico, do efeito da doença na qualidade do caf8 e da eficigincia de 
acaricidas no controle do Bcaro Brevipalpus phoenicis. Não foi observada diferença entre os isolados após 
inoculaçáo em plantas diferenciadoras de vinis. A escala elaborada para avaliação da severidade da mancha 
anular do cafeeiro em folhas foi validada e pode ser utilizada em outros estudos da doença. Para o teste de 
eficiência de acaricidas foram montados dois experimentos em diferentes areas que contkm a doença, na 
região do Alto Paranaiba, onde estão sendo avaliados: Dinocap, Dicofol, Dinocap + Dicofol, Cyhexatin e calda 
sulfo-cálcica. 0 s  acaricidas que se destacaram no controle do acaro 8. phoenicis foram o Dicofol e o Cyhexatin. 
Foi observada uma correlação entre a população de Acaros e a incidhcia e severidade da doença nas folhas. 

Subprojeto: 19.1998.152.01 - Levantamento da distrlbu~ção e estudo da interação de Xylella fastidiosa 
associada a Coffea spp. 
Responsavel: Rui Pereira Leite Jr. - 1APAR 
Resumo: No presente projeto estão sendo desenvolvidas atividades visando estudar a associação de Xilelta 
fastidiosa com cafeeiro, realizar anAlise filogenbtica da bactkria, desenvolver metodos moleculares para 
detecção da bactéria em plantas e insetos e realizar levantamento de insetos vetores. Os resultados revelaram 
que alem de Coffea arábica, outras especies e hibridos interespecificos de cafeeiro são hospedeiros da 
bactbria. Exames de sementes e plAntulas de cafeeiro tambbm revelam a associação da bactkria nos primeiros 
esthdios de desenvolvimento da planta. Atravhs da anhlise de perfis gen8micos de restrição do DNA bacteriano 
obtidos peta t6cnica de eletroforese de campo pulsado, foram observados 3 grupos geneticamente distintos 
dentre 27 isolados de X. fastidiosa estabelecidos de cafeeiro. Entretanto. os resultados indicam que 
aparentemente não existe uma correlação entre perfil genktico e ongem dos isolados de X. fastidiosa 
estabelecidos de cafeeiros. Nos levantamentos de insetos vetores foram coletadas diferentes epécies de 
cigarrinhas, e mais de 70% dos individuos coletados pertencem a Familia Cicadellidae. O desenvolvimento da 
técnica de PCR para detecçao de X. fastidiosa em cafeeiro permitiu o estabelecimento de um procedimento 
mais sensível e especifico para detecção da bactéria. Nos estudos comparativos. a técnica de PCR fot muito 
mais sensivel do que o teste de DAS-ELISA para detecção da bacteria em mudas e plantas de cafeeiro. 

Subprojeto: 19.1998.íS2.02 - Estudo sobre Xylella fastidiosa em Cafeeiro. 
Responshvel: Mauro Hldeo Sugimori - IAC 
Resumo: O problema que propusemos a enfocar foi estudar a biologia da bactbria Xyle//a fastidiosa, em virtude 
de sua tmportAncia com relação ao desenvolvimento e presença no cafeeiro. TCcnicas de determinação da 
presença da bactéria foram estudadas e desenvolvidas, com a finalidade de detectar o pat6geno na planta, 
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como o uso de PCR e teste ELISA. O objetivo do projeto foi sempre de se conhecer o comportamento e a forna 
de disseminação da bactéria em cafeeiros. Quanto 3 metodologia, foram usadas tknicas especificas para 
estudo desse patdgeno. ja que se trata de uma bactbria com caracteristicas bastante especificas. tanto para a 
sua sintomatologia no hospedeiro como para o seu crescimento em meio artificial. 

Subprojeto: 19.1998.152.05 - Caracterlzaçao genhtica, morfolbgiça, estudo da patogenlcidade de 
Colletotrichum spp. associados a cafeeiros de Minas Gerais. 
Responsavel: Fernando Cezar Juliatti - UFU 
Resumo: O fungo Colletotrichum gloesponoides apresenta grande variabilidade e vem sendo apontado como o 
agente causal da antracnose. em várias espécies cultivadas comercialmente, dentre elas o cafeeiro. O presente 
estudo estd sendo realizado 'in vitro" com isolados provenientes de lavouras cafeeiras do estado de Minas 
Gerais. Os isolados estão sendo avaliados quanto ao crescimento micelial e germinaç3o de esporos. O 
fungicida cuprico não apresentou inibição do crescimento micelial de nenhum dos isolados nas concentrações 
testadas, e os fungicidas carbamatos e triazbis, inibiram o crescimento micelial do fungo. Estes resultados 
demonstram a dificuldade de controle da doença com a utilização de apenas um principio ativo de fungicida. 

Subprojeto: 19.1998.152.07 - Progresso de doenças e flutuaçiio populacional de pragas do cafeeiro. 
Responsavel: Laercio Zarnbolim - UFV 
Resumo: O objetivo foi estudar o comportamento da ferrugem do cafeeiro em diferentes altitudes e avaliar 
outras doenças e pragas presentes nas areas, notadamente o bicho-mineiro das folhas do cafeeiro. Foram 
escolhidas lavoras em altitudes variando de 660 a 1500 m, visando comprovar a relação entre altitude e 
intensidade da ferrugem e do bicho mineiro. A intensidade da ferrugem, a medida que se elevava a altitude foi 
menos severa, principalmente acima de 1000 m, visto que o periodo de molhamento foliar foi menor, com a 
maxima intensidade ocorrendo de setembro a novembro. A maior incidencia da ferrugem ocorreu na altitude de 
850 m, e a menor a 1275. A ílutuação populacional do bicho-mineiro, na Zona de Mata. sempre mostrou a 
máxima infestação de agosto a novembro. A incidencia da praga foi crescente até a altitude de 860 m, com 
declinio em altitudes superiores. 

Subprojeto: 19.1998.153.03 - Sustentabilidade da cultura adotandu-se medidas de controle Integrado de 
doenças. 
ResponsBvel: Laércio Zambolim - UFV 
Resumo: O presente trabalho propòs avaliar a eficiencia de diferentes mbtodos de controle fitossanit8rios das 
doenças do cafeeiro, visando encontrar alternativas que permitam alta produtividade, longevidade e menor 
agressao ao meia ambiente. De acordo com os resultados dos tratamentos fitossan~t&ios, no ano de baixa 
carga os tratamentos que utilizam fungicidas protetores a base de cobre. s3o os mais eficientes no controle da 
ferrugem e da mancha de olho pardo. No ano de alta carga, tratamentos que utilrzam fungicidas sistèmicos 
mantêm a incidencia da ferrugem do cafeeiro abaixo de 20% enquanto que os tratamentos que utilizam 
produtos a base de cobre são bastante eficientes no controle da mancha de olho pardo. 

Subprojeto: 19.1998.153.06 - Monitontmento de raças Rslologicas de Hemileia vastatrix em cafeeiros 
resistentes de variedades 'Conillon' e arabica e em cafeelros com aplicação de fungicidas sist8micos. 
Responsável: Laercio Zambolim - UFV 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivos: detectar a ocorrência e prevalbncia de faças fisiolbgicas de 
Hemilera vaslatnx. e obter culturas puras de raças fisiolbgicas de H. vastatnx. Folhas de café isentas de acaros 
e Vertrcillium hemrleiae foram coletadas. visando estabelecer culturas de H. vastatnx. Os uredosporos 
inoculados em plantulas de 'Catuai Vermelho' IAC 44 e clones diferenciadores das raças da ferrugem. Com a 
finalidade de identificar a(s) raça(s) fisiolbgica(s) do patogeno, presentes nas culturas amostradas. foram 
realizadas duas inoculaçóes empregando um conjunto de clones diferenciadores de raças fisiol6gicas de H. 
vastarrx. Foram identificadas as raças I, I!. IEl de H. vastatnx. Uma raça diferente da II esta sendo constatada em 
cafezais tratados com fungicidas sistêmicos, cuja identificação encontra-se em fase de identificação e 
confirmação no Centro de Investigações das Ferrugens do Cafeeiro, em Oeiras, Portugal. A raça II tem sido a 
predominante nos levantamentos realizados em Minas Gerais e Espirito Santo. 

Subprojeto: 19.1998.153.07 - lndução de resist8ncia contra doenças fúngicas do cafeelro por elicitores 
quimicos e bioticos. 
Responsiivel: Mario Lucio Vilela de Resende - UFtA 
Resumo: Este projeto visa estudar o uso de indutores qulmicos e bibticos como ativadores de resistencia na 
cultura do cafeeiro contra os patogenos foljares Hemileia vastatnx, Cercospora coffeicola, e Phoma sp. Os 
resultados mais promissores foram alcançados com indutores abibticos contra H.vastatrix. Dentre os indutores 





quanto a presença de nematbides, 29.2% foram positivos para Pratylenchus spp. e Helicotylenchus spp., 4.6% 
apresentaram positivos para Hemicycliophora spp., sendo que, todas as amostras apresentaram negativas para 
o nematbide Meloidogyne spp. 

Subprojeto: 19.1998.156.01 - Avaliação de danos e controle de nematbides em cafeeiro. 
Responshvel: Rubens Rodolfo Albuquerque Lordello - IAC 
Resumo: Os estudos realizados visaram estabelecer o nível de dano econ6miw de nematdides para a cultura 
do café, relacionando a população e a cultivar ao dano causado, preparando os fundamentos para a previsão 
dos danos causados pela populaç30 de nematbides na grea antes do plantio. Avaliaram-se os danos causados 
pela especie Meloidogyne rncognifa Raça 3 a cafeeiros 'Mundo Novo' e 'Catuaí', em relação a origem do 
nematoide, e sua multiplicação em raizes desses cafeeiros, com os resultados indicando que populações ficam 
instaveis quanto a capacidade de parasitar o cafeeiro. 0 s  resultados permitiram concluir que Meloidsgyne 
javanica sobrevive em raizes de 'Mundo Novo', mas não em raizes de 'Catuaí Amarelo'. Foi avaliado o 
parasitismo de M. javanica nas cultivares de cafeeiros das cultivares AcaiiA - IAC 474-19. Catuai - IAC 144, 
Obatã - IAC 1669-20 e Tupi - IAC 1669-33, náo sendo constatada a sua presença nestas cultivares. 

Subprojeto: 19.1998.156.03 - UtilIzaç30 de Pasteurfa penetrans no controle do nematbide das galhas em 
café. 
Responsdvel: Reglna M. O. Gomes Carneiro - Embrapa Cenargen 
Resumo: Sáo os principais objetivos desse projeto: a)caracterizar as principais espbcies de Meloidogyne spp. 
que atacam o cafeeiro. estabelecendo uma coleçSo de populações purificadas; b) isolar, reproduzir armazenar e 
avaliar a patogenicidade de isolados de Pasteurra penetrans a diferentes espbcies do genero Meloidogyne; c) 
avaliar o comportamento de plântulas de cafeeiro inoculada com o isolado seiecionado em duas concentraçóes 
(0,5 e 5,O g/ muda) de P. penetrans, em casa de vegetaçào, para o controle de Meloidogyne rncognita. 
Procedeu-se o isolamento de varias cepas de P. penetrans, Estas cepas foram estudadas quanto B virulência a 
diferentes especies de Meloidogyne. Foi encontrada uma cepa medianamente virulenta a Meloidogyne 
paranaensis e outra, altamente virulentas a M. incognrta raças 1, 2. 3. 4 e apenas uma cepa pouco vrrulenta a 
Meloidogyne exigua. Com o objetivo de estudar as perdas de endosporos da bacteria em diferentes substratos 
para as mudas de café, foram avaliados solos com dtferentes texturas, de muito argiloso ate areia pura, 
inoculados com 4 X 10'" endosporoslmuda. Ocorreram perdas de enddspoms apenas nos solos com alta 
porcentagem de areia. Solos franco-argilosos e argilosos são bons para veiculaçâo de P. penetrans em mudas 
de café. A sobrevivência diferencial de indivíduos em populações dessas especies foi observada em cafeeiros 
das cultivares Mundo Novo e Catuai 

Subprojeto: 19.1998.156.04 - Manejo integrado e uso de porta enxerto de cafeeiros em Sireas infestadas 
com nematbide das galhas em cafezais no Sudoeste da Bahia. 
Responsavel: Sandra Elizabeth de Souza - UESB 
Resumo: O ensaio esta sendo conduzido em lavouras com vinte anos de idade, infestadas com nematdides 
das espécies Melordogyne exrgua e Pratylenchus sp. com a aplicação de inibidores de desenvolvimento visando 
a redução da população destes nematóides no solo. As avaliações da população de juvenis no solo e na raiz 
foram realizadas seguindo as metodoiogias de Coolen & 0-Herde e Jenks. Apos 90 e 180 dias da aplicação do 
inibidor torta de mamona, nas doses de 300 e 200 glcova, houve uma redução de 85% e 87% das formas 
juvenis de M. exigua no solo. Com relação as larvas na raiz a eficiência do controle tem sido baixa, destacando- 
se a vemicompostagem com 53.3% de controle. As maiores produçoes foram obtidas com a aplicação da torta 
de mamona na dose de 300g1planta e a turfa 200glplanta. com 25 e 30 sclha, respectivamente e a testemunha 
com 15 sclha. As plantas de 'Icatu' e 'Obatã' enxertadas sobre a 'Apoatá' estão em fase inicial de crescimento 
no campo, não fornecendo dados que permitam avaliação. 

Subprojeto: 19,1998.156.05 - Manejo integrado do solo em gretas com nematbldes para viabtlizaçáo do 
cultivo de cafeeiros. 
Responsável: Rui Gomes Carneiro - IAPAR 
Resumo: A cafeicultura e uma atividade de grande importancia econdmico-social no norte do Paranh, gerando 
boa renda para o agricultor e empregos no campo. Em muitas áreas. no entanto, vem sendo gradativamente 
reduzida em função de nematoides. O cultivo sucessivo de plantas resistentes tem efeito direto sobre grande 
volume de solo. reduzindo a reprodução e a população do nematbide no solo, sendo um mhtodo eficiente para 
seu controle. 0 s  objetivos do trabalho foram: 1- reduzir a população no solo de nematbides do gr3nero 
Meloidogyne; 2- melhorar características físicas e quimicas destes solos; 3- prolongar a exploração econômica 
do cafeeiro em áreas com nematbides, viabilizando a cafercultura nessas Areas. 









Subprojeto: 19.2000.163.02 - Levantamento e manejo de nemat6ides do cafd em Rondãnia. 
Responsivel: Ãngela Maria Leite Nunes - Ernbrapa Rondónia 
Resumo: Como atnda nSo existe relato da ocorrência de fiotonema26ides na cafeicuttura do estado. o objetivo 
deste trabalho foi a realizaçáo de levantamento da ocorrència destes fitopatógenos. para identificaçSo de 
gêneros e esp6cies. visando a adoçSo de medidas de controle eficrentes. Para isso foi realizada coleta de 
material no municipio de Ouro Preto D'Oste e levantamento prelimtnar nos municipios de Cacoai e Ministro 
Andreana. Observou-se visualmente grande incidència do g6nero Meloidogyne no municipio de Ouro Preto 
D'Oste. 
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SubpmJeto: 19.1998.202.13 - Flutuaçlo populacional da bracaãa-cafd (Hypothenemus hampei) e 
levantamento de seus inimigos naturais com potencial de uso em programas de controle biofbgico em 
Rondbnia. 
Responszível: J o s l  Nflton Medelms Costa - Embmpa Rondbnia 
Resumo: O trabalho objetiiou avaliar a flutuagio da brocadecafk em Rondbnia. A partir do rnes de janeiro ate 
março, foram constatadas infestações superiores a 3%. em abril. variando de 7.97 a 29.6396. e em maio. por 
ocasiáo da epoca de colheita. as infestações atingiram niveis de 33.59 a 40.87%, nas lavoura amostradas. No 
decorrer das avaliaçóes realizadas em três safras consecutivas, as curvas de flutuação apresentaram tendbncia 
semelhante. 

Subpmjeto: 19.2000.206.01 - AvalIaç80 Inseticlda de rxtmtos vegetais no controle de Leucoptera 
coffeella (Lepiddptera: Lyonetlidae). 
Responsdvet: Marcos Roberto Potenza 16 
Resumo: Foram avaliados extratos aquosos. etanblicos e hexânicos de 16 esp4cies vegetais, visando a 
controle do bicho mineiro do cafb. Folhas de cafk contendo lesões com 0.29 cm de comprimento foram 
mergulhadas, por 5 segundos na s o l u ~ o  extrato e mantidas em câmara incubadora a 25OC e umidade relativa 
de 75%. Foram empregadas 20 lagartaslparcela e 5 parcelasltratamento. As avaliaçties foram realizadas 24 
horas ap6s a ap1icaCá.0, abrindo a lesão na folha e avaliando o número de lagartas mortas. 0 s  melhores 
resultados foram obtidos com os extratos de Codiaeum variegatum, Dahlia pinnata. Rhododendron stmsii. 
Dieffenbachia bmsiliensis, Allamanda catharlica, Rut8 graveolens e Ocimum basilicum que apresentaram boas 
perspectivas de controle. 

Subprojeto: 192000.206.02 - Avaliaçilo acariclda de axtmtos wgetais no controle de Oligonychus illcis 
McGregoi (Acari: Tetranychldae). 
Responsável: Marcos Roberto P o t e m  - IB 
Resumo: Foram avaliados extratos aquosos, etan6licos e hexanicos de 16 espdcles vegetais. com o objettvo 
de verificar a eficiéncia desses extratos no controle do acam vermelho do cafe. Os adultos de Oligonichus ilicis 
foram coletados e mantidos em casa de vegetaçao sobre mudas de caf6 da cultivar Mundo Novo. com rega 
manual visando não interferir na popwlaç.30 dos dcaros, presentes na superficie das folhas, e forçar um dbficit 
hidrico para favorecer o aumento populacional da praga. Para avaliar a eficiCncia de extratos vegetais sobre 
femeas adultas do &caro 0. iltcrs, discos de folhas de cafeeiro foram mergulhadas no extrato vegetal por 5 
segundos. Ao extrato foi adicionado um espalhante adesivo. Os discos apos secagem em temperatura 
ambiente foram colocados em placas de petri. sobre algodao umedecido. As femeas em número de 20 por 
parcela foram confinadas na superficie tratada e mantidas em sala climatizada com temperatura de 2 5 O  C e 
umidade relativa de 70 %. A avaliação de mortalidade foi realizada apos 48 horas. Os melhores resultados no 
controle dos ácaros, foram obtidos com os extratos de Dahlia pinnata, Rhododendron simsii. Dieffenbachia 
brasiliensis, Allamanda cathartrca e Solanum paniculatum. 

Subpmjeto: 19.2000.206.03 - Isolamento e identificação de fitotoxinas como alternativa de manejo do 
blcho-mineira do cafeeiro. 
Responsável: Marcelo Coutinho Picanço - UFV 
Resumo: Folhas de Ageratum cdnyzoides foram submetidas extração hexanica e fracionadas em coluna 
filtrante de silica, e os cristais formados no extrato bruto foram purificados. 0 s  compostos puros foram obtidos 
de 5.3 Kg de folhas de A. conyzoides, submetidas a extraçáo com solvente hexano e forneceram 86.1 g de 
extrato com rendimento de 1.6%. Esta sendo avaliada a atividade inseticida das frações e do composto puro no 
controle do bicho-mineiro (Leucoptera coffeella). Dos extratos testados apenas. o extrato hexanico de A. 
conyzoides apresenta atividade inseticida. 0 s  dados de mortalidade dos insetos são corrigidos em função da 
testemunha. para verificaç2o do efeito inseticida de cada tratamento em relação sobre o bicho mineiro. As 
frações 3, 5, 6 e o composto puro tem maior atividade. com mortalidades de 82,14; 100.00; 78.57 e 92.86 % 
respectivamente. A fraçao 2 com 60,71 e fração 4 com índice de mortalidade de 64.29%. tem atividade 
intermediaria. As fraçoes 1, 8, 7 e 9 silo menos ativas com mortalidades da ordem de 42,86, 10,71, 25,OO e 
28,57%,respectivamente. 



Subprojeto: f 9.2000.206.04 - Potencial tbxico de agentes fitoqulmicos como alternativa de manejo da 
broca do cafd. 
Responsdvel: Marcelo Coutinho Picanço - UFV 
Resumo: O isolamento e identificaçào de fnoxinas para serem utilizadas como alternativa de manejo da broca 
do cafb consiste no objetivo desse subprojeto. Foram coletados 5,31 kg de material vegetal no dossel da planta 
Ageratum conyzoides em fase de fiorescimento, e submetido 8 extraçio com solvente hexano a fno. at8 que os 
componentes da planta não mais fossem transferidos por difusao ao solvente. A atividade inseticida das frações 
e do composto puro no controle da broca-do-cafk (Hrpothenemus hampei), são avaliadas, com os dados de 
mortalidade dos insetos sendo corrigidos, em relaçao h testemunha para verificação do efeito inseticida de cada 
tratamento. As íraçóes 9, 6, 4, 2, 5 e a cumarina tem baixa atividade inseticida a adultos de broca do cafe com 
os respectivos indices de mortalidade de 14,4; 10,46; 5,31; 2.08; 2,08; e 5,31% com seis horas de exposição, e 
com 24 horas apos a aplicação tópica mostram pequeno aumento da mortalidade, 3561; 17,23; 9,93; 13,06; 
3,18; e 7,91% respectivamente. 

Subprojeto: 19.2000.206.05 - Uso do nim, Azadimchta Indica A. Juss., no controle das principais pragas 
do cafeeiro. 
Responsavel: Sueli Souza Martinez - IAPAR 
Resumo: O objetivo deste subpr0jetO é disponibilizar uma tkcniea de controle de pragas, sem os efeitos 
prejudiciais dos agrotoxicos. com baixo custo e que pudesse tambbm ser utilizada em cultivo orgãnico. HB 
redução da oviposição do bicho-mineiro, com o bleo emulsionAvel. extratos de frutos e de folhas. Esses 
resultados indicam o potencial de utilizaçào do Ním para proteção do cafe contra infestações de bicho-mineiro 
(Leucoptera coffeella). O Nim controla a cochonilha (Planococcus citn), causando repelência. inativação dos 
individuos. atraso no desenvolvimento e mortalidade da praga. A broca-do-cafe mostra-se senslvel A ação letal 
do 61eo emulsion8vel. Não hA efeitos sobre os adultos dos insetos ben8ficos. Cycloneda sangurnea e 
Hypodamia convergens, predadores de cochonilhas. Ocorre mortalidade moderada de lamas de C. sangurnea 
pulverizada com o oleo emulsionAvel. Soluç6es aquosas do 61eo emulsionável a 1% reduzem a fertrlidade e 
fecundidade da mosca-das-frutas, O fungo Beauvena bassiana sofre inibrção do crescimento quando o dleo 
emulsionavel foi misturado ao meio de cultura. 

Subprojeto: 19.2000.207.01 - Impacto de produtos fitossanit~rios utlllzados na cultura do cafeeiro sobre 
a acarofauna benéfica e controle do aicaro da mancha-anular. 
Responsavel: Paulo Rebelles Reis - EPAMIG 
Resumo: São apresentados os resultados de efeito adverso de produtos frtossanit8rios aos &caros predadores, 
Euseius alatus DeLeon. 1966. Euseius citnfolius Denrnark e Muma. 1970 e Amblyseius herbicolus (Chant, 1959) 
(Bhytoseiidae), encontrados em cafeeiros associados ao hcaro-praga Brevipalpus phoenicis (Geijskes. 1939) 
(Tenuipalpidae), vetor da mancha-anular. e ao acaro-vermelho Oligonychus ilicis McGregor, 1917 
(Tetranychidae). A mortalidade de fêmeas adultas e o efeito dos produtos na reprodução do $caro predador.são 
avaliados diariamente durante oito dias. O efeito adverso sobre o dcaro predador é calculado levando em conta- 
a mortalidade e o efeito na reproduç30. 0 s  produtos foram classificados. quanto ao efeito total causado ao 
acaro predador, em quatro classes de toxicidade propostas pela IOBCNVPRS. Considerando em conjunto as 
classes 1 e 2 de seletividade (produtos inocuos e levemente nocivos), mas eficientes no controle da praga, 
cinco produtos sSo seletivos as trGs especies de Acaros predadores estudadas, e oito a pelo menos duas das 
três espécies. Destes produtos dois são eficientes ovicidas (hexythiazox e spirodiclofen) e outro um eficiente 
acaricida (fenbutatin oxide) para as fases pbs-embriondrias do ãcaro-praga 8. phoenicis. 0 s  demais produtos 
seletivos precisam de estudos pata eficiencia de controle dos $caros-praga do cafeeiro, e são: spiromesifen e 
endosulfan. 

Subprojeto: 19.2000.208.01- Manejo da broca-do-cafb (Hypothenemus hampei) em Rond6nia. 
ResponsLvel: Jose Nilton Medeiros Costa - Embrapa RondBnla 
Resumo: O subprojeto tem como objetivo avaliar o comportamento de inimigos naturais sobre o controle da 
praga; avaliar épocas de controle quimico, para as condições do estado de Ronddnia e verificar a ação de 
alguns inseticidas no controle da broca-do-cafe. A introdução de inimigos naturais foi realizada para avaliar o 
seu estabelecimento e eficiência no controle da praga. não havendo sucesso na multiplicação do parasitóide 
introduzido (Cephalonomia stephanoderis). Com relação h avaliação das Bpocas de aplicação de produtos para 
o controfe quimico, o inseticida endosulfan, na dose de 2 Ilha, em duas aplicações, com intervalo de 30 dias, 
pode ser aplicado em qualquer das épocas estudadas (de novembro a março). permitindo controle satisfatbrio. 
A avaliação de inseticidas quimico e biológico salienta que o inseticida fipronil (Klap 200 SC), nas dosagens de 
50 e 100 g i.a./ha. apresenta um percentual de 0,93 e 1,36% de frutos brocados. com uma eficiencia de 86 e 
95%. respectivamente. e o inseticida endosulfan, apresent 0.46% de frutos brocados e nivel de eficiencia de 



95%. no controle da bracado-wf&. O inwidde biológico alem de ser menos eficiente (49%) que os inseticidas 
qulmims, apresenta baixa porcentagem (18%) de brocas mortas infectadas por Beauverie b 8 ~ i 8 n 8 .  

SubptoJeto: 19.2000.208.03 Manejo do 6wre vermelho (Ollgonythur lllcls) em Randbnia. 
Responsável: Josb Nilton Medeiros Casta - Embmpa Ronddnla 
Resumo: 0 s  objetivos do subprojeto foram verificar a flutuação ipapulacional do hcam vermelho; identificar 
inimigos naturais e eficiCncia de acarlcidas no controle da praga. O trabalho visando estabelecimento da 
flutuaçáo populacional do ácaro durante o decorrer do ano mostrou ser baixa a tnfestaçi30 do &caro vermelho. 
variando de O a 2 hcaros por 10 plantas. n5o sendo encontrados inimigos predadores. Com relação ao wntrole 
qulmico. em hn@o da aplicaç30 de defensivos para o controle de bicho-mineiro (Penleucoptera coffeella) e 
ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastretix). ficou evidenciado a ação do fungicida oxicioreto de cobre como 
propiciador do aumento populacional da praga, e os inseticidas Ethion e Triazophos* DeRamethnn foram 
eficientes no controle bicho-mineiro. No trabalho sobre o controle do hcaro vermelho. os produtos avaliados 
foram eficientes em duas aplicações, com intervalo de 22 dias entre as puiverizações. 

Subpmjeto: 19.2000.2W.01 - Bloecologla da Cephrlommlr sp, pamsitbide da bnm-êo-cafb, 
Hypothenemus hampei (F., 1867) (Coleoptem: Scotytidae). 
Respons6veI: Vera Lucia Rodrigues Machado Benassi - INCAPER 
Resumo: O estudo objetrva efetuar levantamentos em lavouras de Caffea cenephom, para detedar a presença 
do parasitbide e mapear a sua ocorr~ncra; determinar os indices de parasitismo. estudar os seus aspectos 
biolbgicos em laborat6rio e avaliar a sua eficiencia no controle da brocado-caf6. A vespa foi encontrada em 
dezesseis municipios, com indices de parasitismo variando de 0.5 a 50%. Em condições controladas em 
laboratorio, o periodo mbdio de pr&oviposição de 6,l  dias, com uma media 44,4 ovos por fêmea. Cerca de 70% 
dos ovos foram colocados sobre as larvas e 30% nas pupas. A duraç3o do periodo de ovo foi de 2.3 dias, da 
larva, de 3,5 dias e das pupas. de 11.6 e 7.7 dias, respectivamente para aquelas que construiram ou não o 
casulo. O indice total de mortalidade acomdo durante o desenvolvimento dos esthdios da vespa foi de 26,2O/0. A 
longevidade das fCmeas varia de 13 ate 89 dias, e dos machos, de 1 a 17 dias. com uma mCdia de 12.2 dias. 
FCmeas não acasaladas apresentam urna longevidade e fecundidade maior, ovipositando durante um periodo 
mais longo, com uma media de 50,s ovos por fêmea. 

Subpmjeto: 19.2000.209.02 - Compamção e valldiçiio de dois planos de amostragem para a broca-do- 
caf6 em Coffea canephom. 
ResponsAvel: Vera Lúcia Rodrigues Machado Benasd - INCAPER 
Resumo: O objetivo do presente trabalho 6 avaliar um plano de amostragem seqiiencial binomial para a broca- 
do-café. e fazendo a comparação com o metodo tradicional que consiste na coleta de 100 frutos por planta em 
50 plantas por talhão. verificando a eficiencia de cada um dos m&todos, em relação ao tempo gasto para a 
aplicação e se existe alguma diferença em relação aos resultados. O tempo medi0 gasto por um avaliador pelo 
plano de amostragem sequenciai foi de vinte e seis minutos e de uma hora e tnnta minutos para a amostragem 
padráo. N3o foi observada diferença entre os dois metodos quanto A deteminaç30 do nivel de infestação da 
praga. podendo ser o metodo sequencial utilizado com a vantagem de redução no tempo de amostragem. 

Subprojeto: 19.2000.210.01 - Estudo da ienslbllldade de Leucapterã c o ~ I I 8  (Guerin-MeBvllle, 1842) nos 
cafezais do Estado de S5o Paulo. 
Responsiivel: Akira Paulo Takemaísu - 18 
Resumo: Estão sendo feitos levantamentos para verificaCgo da acofr&ncia da praga, objetivando estabelecer 
os periodos de coleta, que pode variar de acordo com a regiao. Folhas infestadas com lagartas. coletadas em 
diferentes regiões, foram aolocadas em gaiolas teladas com malha fina, em estufas. Ap6s a infestação foram 
coletadas folhas com lesdes de aproximadamente 0.20 em2. As folhas com lesões sâo colocadas em placas de 
Petri e pulvenzadas com o auxilio de uma torre de Potier, com produtos inseticidas indicados para o controle da 
praga. As leituras feitas 24 horas apds. abrindo-se as galerias e anotando-se o nijmero de larvas vivas elou 
mortas. considerando-se como mortas Aquelas que nào apresentavam qualquer movimento, quando tocadas 
com pincel. 

Subprojefo: 19.2000.210.03 - Estudo da senslbllidade de Hypolhenemus hsmpel aos lnsetlcldas 
utflizados em alguns municfploa do Estado de SBo Paulo. 
Respons$vel: Akira Paulo Takematsu - I8 
Resumo: O objetivo do subprojeto foi detectar o desenvolvimento de resistencia da broca-dwf6 
Hypothenemus hampei ao inseticida endosuffan. Insetos foram coletados em campo, levados para o laboratbrio 
e logo em seguida, foram feitos os testes visando a detecção da resistencia. Foi utilizado o produto inseticida 









as plantas inoculadas com estirpes originãrias de citros e de cafeeiro. As diferenças entre as estirpes de 
X.fastidios8, de citros e do cafeeiro, foram caracterizadas atravbs de tknica de eletroforese em gel de 
poliacrilamida com sódio dadecil sulfato de proteínas soluveis. Os resultados de inoculaç50 em diversas 
cultivares de cafeeiro foram negativos. na0 se observando nenhum tipo de sintoma que pudesse estar 
associado A presença de X. fastidiosa. 

Subprojeto: 19.2W0.246.01 - Estudos sobre din8rnlca populaclonal, preferência hospedelm e 
senstbilldade a agroquimico8, de Bmvipalpus phoenicis (Acati: Tenuipalpldae) e inimigos naturais em 
cafeeiro, no Estado de Sao Paulo. 
'Responsável: Adalton Raga - I8 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo estudar melhor a relação entre o &caro transmissor (Brevipalpus 
phoenicis). inimigos naturais e as plantas de cafk, para dar subsidio B implantação de um programa adequado 
de manejo da cultura. 0 s  objetivos especificas são: estudar a dinamita populacional de B. phoenicts e de 
predadores relacionados ao ácaro praga. em cafb; avaliar a preferencia hospedeira de 8. phoenicis a diferentes 
linhagens e cultivares de cafeeiro; estudar a sensibilidade de 8. phoenicis e inimigos naturais a agmquimicos. 
Foi iniciado o estudo sobre dinarnica populacional de B. phoenicis e inimigos naturais nos municipios de Garça 
e Jeriquara. no Estado de São Paulo. Foram coletadas folhas, ramos e frutos. quinzenalmente nos dos locais. 
Iniciado o estudo sobre preferència hospedeira de 8. phoenicis e inimigos naturais em relação a Coffea 
canephom cultivar Conillon e as cultivares Icatu Amarelo, Icatu Vermelho, Mundo Novo e Catuai Amarelo de 
Coffea arábica, e em Jeriquara. a estudo do impacto de agroquimicos em 8. phoenicis e &caros predadores nas 
cultivares Mundo Novo e Catual Amarelo. 

Subpmjeto: 19.2002.222.02 - Efici6ncb de produtos fitossanR4rjos no controle de insetos-praga do 
cafeeiro e seu impacto sobre a entomofauna benefica. 
Responshvel: Jullo CQsat de Souza - EPAMIG 
Resumo: Objetiva este subprojeto estudar a eficienda dos inseticidas aplicados no controle das principais 
pragas do cafeeiro, e conhecer a eficiencia de novas molkculas inseticidas, de baixa toxicidade e a influencia 
desses produtos sobre os seus inimigos naturais. No controle do bicho-mineiro, o inseticida neonicotinbide 
thiarnethoxam, nas formulações GR e WG. nas dosagens de 50 kglha e 2.0 kgiha. aplicados em dois sulcos na 
projeção da copa e na Bgua de irrigação por gotejamento, em 'drench" na região do coto e na superíicie da 
solo. sob a copa do cafeeiro (fomiulaçâo WG). proporciona o controle por mais de 150 dias. Veiculado na agua 
de imgaçáo por gotejamento, o thiamethoxam 250 WG mostra a mesma eficiência. enquanto o aldicarb e o 
disulfoton (padrões) não são eficientes. Os inseticidas neonicotinbides thiamethoxam 250 WG e imidacloprid 
700 GrDA, aplicados em 'drench" no colo do cafeeiro, nas dosagens de 0.6 g e 0.3 glplanta, controlam a 
cochonilha-da-raiz em 100%. sem reinfestação. O inseticida thiamethoxam 10 GR k eficiente no controle das 
ninfas das ciganas do cafeeiro. O inseticda imidaclopnd 700 GrDA, aplicado em pulverização no solo, em duas 
faixas sob os cafeeiros, na dose de 1 .O kgha, controla a mosca-da-raiz com 80.8% de eficiência. Para a broca- 
do-cafb, o inseticida fipronil 300 CE (300 mllha). menos tbxico. aplicado em pulverização. 6 tão eficiente quanto 
o padrão endosulfan. Nenhuns desses novos inseticidas afetaram os inimigos naturais das pragas. 





MANEJO DA LAVOURA CAFEEIRA 

Subprojeto: 19.1998.251.11- Infiu6ncia de tipos de mudas e prepara de covas no desenvolvimento e 
produção do cafeeiro conilon (Coffes csnephora L. Pierie ex. Froehner) 
Responsiivel: Antonio Carlos Senassi - INCAPER 
Resumo: O subproleto tem a finalidade maior de avaliar o desenvolvimento vegetativo das plantas. parte aérea 
e sistema radicular e a produtividade de Coffee cenephora cv. Conilon, onundas de matenal genbtico sensivel e 
tolerante ao estresse hidnco, multiplicada via sementes e via estacas. implantadas a campo em covas 
tradicionais. de 30 x 30 x 30cm, abertas manualmente e em covas preparadas em sulco aberto mecanicamente. 
Os dados obtidos, ainda não permitem ser analisados e correlacionados para permitir maior segurança na 
indicaçào de tecnologias para o cultivo do cafb 'Conilon' na regiáo norte do estado do Espiiito Santo. 

Subprojeto: 19.1998.251.22 - Desenvolvimento do cafeeire conllon utilizando-se diferentes tipos de 
mudas. 
ResponsBvel: JosB Antbnio Lanl - INCAPER 
Resumo: Os objetivos do subprojeto são reduzir elou eliminar o número de perdas de plantas no campa, 
reduzir os custos de implantaç20 da lavoura de cafb e gerar subsidias para novas tecnologias de produção de 
mudas. Serào conduzidas dois experimentos, sendo um irrigado na Fazenda Experimental de Marilsndia (FEM) 
e outro sem irfigaçao em Sao Gabriel da Palha (SGP). O delineamento experimental será o de blocos ao acaso. 
com 7 tratamentos, tubetes transplantados aos 40. 60. 80, 100 e 120 dias. muda clonal produzida diretamente 
na sacola e muda produzida por semente diretamente na sacola, em 4 repetições. As caracteristiças avaliadas 
serão: diametro do caule na altura do colo da planta, altura da planta, peso da matkna seca do sistema radicular 
e da parte aCrea, medidos no momento do transplante para o campo. percentagem de plantas mortas no campo 
e produtividade. NSo foram obtidos dados suficientes para sndlise ate o momento. 

Subprojeto: 19.1998.252.03 - Vlabllizaçi!~ da produç8o de cafb em slstemas de cultlvos com alta 
densidade de plantio. 
Responsavel: Armando Androcioli Filho - IAPAR 
Resumo: 0 s  experimentos sobre densidades, tipo de arquitetura de planta, arranjo e alternativas de conduç80 
da lavoura. esta0 em andamento com o objetivo de viabtlizar a produção de wfe em sistemas de cultivos de 
alta densidade de plantio. Com relaç.30 à arquitetura das plantas. os resultados indicam que a caraderistica de 
ramos plagiotrbpicos erectos é importante para aumentar a produtividade em lavouras adensadas. e que o 
cultivo de uma mesma população de plantas por hectare com uma ou duas plantas por cova. na0 proporcionam 
diferenças significatwas na produtividade mkdia entre as duas formas de plantio. 0 s  experimentos sobre 
espaçamentos x adubação x vanedade mostram alta resposta A adubação nas quatro densidades. e que o 
espaçamento tem grande influência sobre a produtividade. Para a recuperaeo de lavouras velhas apos a 
geada, houve aumento de produtividade com a dobra da lavoura com 1 ou 2 Iinhas entre as Iinhas de cafeeiros 
de 'Catuai' ou 'Mundo Novo' com espaçamentos 4.0 x 2.0 m. sendo uma alternativa para a transformação de 
sistemas de baixa para alta densidade. O arranquio da lavoura velha e renovaçào total, ap6s a geada, com 
lavoura superadensada resultam em altas produçáes. 

Subprojeto: 19.1998.252.04 - Estudo do adensarnento de plantio do cafeeiro (Coffea 8rabica L.) no 
Planalto de Conquista. 
Responsável: Gllberto Santana Carvalho - EBDA 
Resumo: Objetivando comparar poputaçães de plantas de cafeeiro que maximizem o aproveitamento dos 
fatores de produção nessa regiao. esta instalado um experimento em Barra do Choça, BA. 0 s  resultados 
obtidos evidenciam ser significativa a influbncia da densidade popuiacional na matona das caracteristicas 
observadas como o crescimento das plantas nas populações super e hiperadensadas. O diametro da base da 
copa e o diametro da base do caule são reduzidos significativamente quando as plantas foram submetidas a 
uma elevada densidade de plantio. O compnrnento dos ramos plagiotr6picos e altamente influenciado. com uma 
significativa reduçào. quando a densidade de plantio e aumentada. Na prrmetra safra os rendimentos mais 
elevados sáo observados nos plantios onde ha maior adensamento dentro da linha de plantio, 
independentemente do espaçamento entre linhas. e na segunda safra destacam-se os plantios efetuados no 
espaçamento de 2.0 m entre as linhas de plantio combinado com as tres densidades dentro das Iinhas. A 
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Subprojeto: 19.1998.301.05 - Comportamento do cafd conilon irrigado no estado do Espírito Santo. 
Responsável: Jose Geraldo Ferreira da Silva - INCAPER 
Resumo: Este estudo visa obter infomaçdes sobre o comportamento do cafb conilon em condições irrigadas e 
de severos niveis de estresse, nas diversas fases fenol6gicas. Sáo estudados os clones de cafC conilon de ciclo 
precoce, intermediano e tardio. comparando estes clones em condições irrigada e não irngada. Também B 
verificado o efeito de diferentes niveis de d4fice hidrico no solo sobre a cultura em diferentes estàdios de 
desenvolvimento. Considerando a media dos 15 clones mais produtivos de cada ciclo, observa-se que os de 
ciclo intermediario apresentam maior produtividade quando não imgados. Por outm lado. o de ciclo tardio são 
mais produtivo quando imgado. Obteve-se um ganho rnedio de atk 12 vezes em produtividade nas plantas 
irrigadas. 

Subprojeto: 19.1998.301.06 - Efeito da lrrigaç#io em "parametros de produçao" e na "produtlvidadea do 
cafeeiro. 
Respons6vel: Elias Femandes de Sousa - UENF 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da irrigação na produção do cafeeiro (Cofee 
arabica L.). Para isso. são realizados expenmentos em lavouras de cafeeiros das cultivares Catuai e Catucai, 
com plantio adensado (Catuai 7.150 e Catucaí 5.000 plantas por hectare), nos quais estão sendo estimados os 
efeitos de sete lâminas de irrigação para o 'Catuai' e seis Iaminas de irrigação para o 'Catucai'. Serão 
analisados os efeitos das lâminas de irrigação sobre a produção (sciha ') de cafe beneficiado. Observa-se efeito 
da irngaçSo. com um acrescimo maximo de produção de 61 sdha" no 'Catuai' e de 63 sclha" no 'Catucai'. 
quando comparado com o tratamento não imgado. A relação entre as Iaminas aplicadas e as produtividades 
obtidas ajusta-se a um modelo de segunda ordem. o coeficiente de determinação ( R )  foi de 0,94. para a 
cultivar Catuai e de 0,92 para a cultivar Catucai. HA um retardamento da maturação dos grãos nos tratamentos 
que recebem maiores quantidades de Agua, ate o valor de lâmina total de 1 . I22 mrn para o 'Catuai' e 1 .O65 mm 
para o 'Catucai'. 

Subprojeto: 19.1998.301.07 - Análise da cafeicultura lrrigada em $mas de café conllon no norte de 
Espírito Santo e Sul da Bahia. 
Responsavel: Everardo Chartunl Mantovanl - UFV 
Resumo: O subprojeto relacionado à irrigação do de cafeeiro na região norte do Espirito Santo com a cultivar 
Conilon envolve varias etapas. procurando contribuir para a melhoria das caracteristicas t4cnicas e 
econõmicas da cafeicultura irrigada da região. Avaliaçóes de sistemas pressurizados (aspersa0 e localizada) 
permitiram um panorama da situação da irrigação em nivel de produtores, e levantar necessidades de pesquisa. 
Caracterização da evapotranspiração de referencia. por diversas equaçòes. permitiram identificar os mais 
adequados nas distintas regiões. Trabalhos relacionados ao manejo da irrigação de areas irrigadas por pivd 
central permitiram caracterizar a aplicação de Bgua durante um ano e contrastar tais informações com os 
valores adequados, Com relação a irrigação por gotejamento esta sendo estudado o principal problema que 
afeta o seu desempenho em condições de campo que 8 o entupimento com águas ferruginosas. Estão sendo 
definidos m&todos de recuperação e limpeza de sistemas, com distintos tipos de emissores. Os resultados, 
ainda náo conclusivos. permitem indicar preliminarmente, a implantação de um manejo eficiente dos sistemas 
localizados em condições de Agua com elevados teores de ferro. 

Subprojeto: 19.1998.301.08 - Implantação de Areas de Obsewat$io e Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. 
Respons6vel: Everardo Chafluni Mantovani - UFV 
Resumo: O projeto visa a implantação e o gerenciamento de unidades de observação e pesquisa em 
cafeicultura irngada, em varias regiões de Minas Gerais. que permitirão o acompanhamento das lavouras 
irrtgadas, e servirão de local para o desenvolvimento de pesquisas do uso racional da irrigação na cafeicultura. 
O trabalho envolve regióes com distintas características climBticas e de condução da cultura. O estudo visa 
comparar lavouras cafeeiras irrigadas e não irrigadas, caracterizando os reais benefícios da irrigação sobre a 
produç5o e qualidade de bebida. As unidades de observação e pesquisa permitem avançar nos conhecimentos 
relacionados a cafeicultura irngada. com gnfase aos aspectos de consumo de hgua, energia, insumos e seus 
efeitos na produção, qualidade e na produtividade. Os resultados alcançados atC entào. relacionados a 
cafeicultura irrigada que vem permitindo avanços nos temas propostos. 

Subprojeto: 19.1998.301.09 - Anblise thcnica e econ0mica da cafeicultura irrigada em 4reas de cerrada 
de Minas Gerais. 
ResponsBvel: Everardo Chartunl Mantovanl - UFV 
Resumo: O subprojeto envolve vhnas etapas procurando desenvolver atividades relacionadas a cafeicutiwra 
irrigada do cerrado de Minas Gerars. Avaliações de sistemas pressurizados (aspersão e localizada) permitiram 









Subprojeto: 19.2000.303.01 - Avaliação de cultivares, niveis de Agua no solo e dpoca de inicio de 
irrigação na cuttura de caf6 nas condições de cerrado de Goids. 
Responsavel: Luiz Fernando Coutinho de Oliveira - UFG 
Resumo: O subprojeto tem os objetivos de selecionar cultivares de cafeeiro adaptados As condições do cerrado 
do Estado de Goihs de modo a determinar genbtipos e técnicas adequadas de manejo da irrigação na cultura 
do cafe. O subprojeto foi composto por três experimentos: Avaliaçáo do comportamento de cultivaresllinhagens 
de cafeeiros cultivadas sob irrigação; Avaliação do efeito de diferentes niveis de Bgua no solo e Avaliação do 
efeito de cinco épocas de inicio da irrigação, ao longo dos meses de deficiência hidrica na região, em cinco 
cultivares de cafeeiro. As irrigações são feitas sempre quando foi consumida 50% da agua disponivel no solo; 
no segundo experimento quando 80%, 60%. 40% e 20% da água disponivel no solo foi consumida e no terceiro 
experimento sempre que for consumida 50% da água disponível no solo com inicio, respectivamente, em l0 de 
junho, 1" de julho, 1" de agosto e l0 de setembro. 0 s  efeitos dos tratamentos são avaliados pelos dados 
fenolbgicos da cultura: diâmetro do caule, altura da planta, diámetro da copa, numero de ramos plagiotrdpicos e 
inicio de florescimento e dados de produç30. 

Subprojeto: 19.2000.303.02 - Comportamento do cafeeiro arábica super-adensado, adensado e largo, 
sob irrigação por pivâ central em plantio circular. 
Responsavel: André Luís Teixeira Fernandes - UNIUBE 
Resumo: Com o objetivo estudar o cafeeiro irrigado nas condições extremas de inverno 'frio e seco" na região 
do Triângulo Mineiro, está sendo executado o presente trabalho com as cultivares Mundo Novo e Catual 
Vermelho, visando reunir dados para subsidiar recomendaçòes práticas na cafeicultura irrigada. O sistema de 
irrigaGo usado e o piv6 central equipado com emissores localizados LEPA, com irrigação quantificada pelo 
balanço hidrico diário e local. a partir de informações meteorológicas coletadas na estação meteoroldgica 
instalada próxima ao experimento. Comparando os diferentes espaçamentos, nas duas primeiras safras, em 
ambas as cultivares, os espaçamentos mais adensados são os de maiores produtividades por Area, superiores 
a 80 sclha. Na análise sensorial, a qualidade bebida não mostra diferença entre as duas cultivares nos 
espaçamentos mais largos. 

Subprojeto: í9.2000.303.03 - Avaliação de diferentes periodos de dbficlt hidrico no desenvolvimento 
vegetativo e produtivo do cafeeiro nas condições de Presidente Olegário (MG). 
Responsável: Roberio Santinato- MAPAISARC 
Resumo: Dentro dessa perspectiva. esse trabalho propõe avaliar o efeito de períodos de dbficit hídrico em 
lavouras irrrgadas por gotejamento, nas condições de Presidente OlegBrio - MG. Pretende-se portando, gerar e 
adaptar tecnologia de produçáo de café sob regime de irrigaçáo total e suplementar, de modo a permitir altas 
produtividades contínuas e econômicas. sem que haja degradaç3o do meio ambiente. Dos resultados obtidos 
com as 3 primeiras safras, pode-se concluir preliminarmente que a írrigaçao aumenta em até 20% a 
produtividade de cafeeiro. comparado com a testemunha. Com relação ao estresse hidrico, quando este 
superior a 15 dias, ha tendência de redução da produtividade em 22% na média de 30 a 60 dias de déficit. 

Subprojeto: 19.2000.303.04 - Desenvolvimento e produção do cafe arábica no Estado do Espírito Santo 
em funçáo de diferentes freqüências de irrigação. 
Responsavel: Lúcio Livio Fróes de Castro - INCAPER 
Resumo: Este trabalho foi proposto com o objetivo de avaliar os efeitos da Bgua, aplicada por gotejamento, em 
diferentes freqüências no desenvolvimento, rendimento e qualidade do cafe arábica em dois ecossistemas 
distintos, e os impactos que poderão surgir nestes ecossistemas, decorrentes do manejo e uso do solo e da 
agua. A necessidade de agua do cafeeiro, em termos semanais. foi determinada pela diferença entre a 
precipitação e a evapotranspiração potencial (ETP). A ETP (mmldia) foi estimada, a partir de informações 
geograficas do local. A cultivar usada no trabalho foi a Catuai Vermelho - IAC 81. Foram avaliadas a incidência 
de pragas e doenças. os tratos culturais e o manejo das lavouras de cafe nos dois ecossistemas. Os resultados 
ainda não permitem fazer inferências, necessitando de um período de observaçóes maior. 

Subprojeto: 19.2000.303.05 - Efeito de variáveis edafocllmátlcas no florescimento e formação de frutos 
do cafeeiro arabica em distintas regiões rnacroclirnaticas do Estado de São Paulo. 
Responsável: Orivaldo Brunini - IAC 
Resumo: São monitoradas e avaliadas as condições de quebra de donência de gemas florais do 
florescimento de cafeeiros ardbica, com dois anos de idade, crescidos a pleno sol em três regióes cafeeiras do 
estado de São Paulo, em funçao dos parâmetros balanço hidnco, temperatura e umidade relativa do ar, aliados 
aos aspectos hidricos dos solos. A correlação do grau de florescimento com a condiçao biofisica do cafeeiro 







significativamente os componentes de produflo. Todos os tratamentos apresentaram rendimentos superiores 
ao tratamento não imgado. Tamttém foram avaliadas as variAveis fisicoquimicas pH, C€, PST e RAS no 
extrato de saturaflo. Os nfveis de salinidade proporcionados pela irrigaç50 não foram intensos, quanto aos 
níveis de sbdio, howe um aumento em sua concentração na parte inferior da zona radicular, tambem ficou 
evidenciado que o solo apresentou uma reação contrhria às mudanças no pH. 

Subprojeto: f9.2000.305.01 - Avaiiaçilo de diferentes sistemas de inigaçio de cafeeiros (Coffea arabica 
I.). no cerrado goiano. 
ResponsBvel: Cristlane Rachel de Paiva Fellpe -AGENCIA RURAL 
Resumo: O presente estudo busca avaliar os efeitos de tr&s sistemas de irrigação sobre a produtividade de 
nove cultivares de caf8 na regi50 metropolitana de GoiAnia. Os tratamentos compreendem as cultivares Rubi - 
MG 1192, Topszio MG 1190, Obatã - IAC 1669-22, Catuai Vermelho - IAC 99, Catuai Vermelho - IAC 144. 
Catuai Amarelo - IAC 62. IAPAR 59, Oeiras - MG 5681 e Catucai. sob os sistemas de irrigaç20 tipo pivb 
central, gotejamento, aspersa0 convencional e um sem irrigaçá.0. O subprojeto ainda esta na em fase de 
formação de lavoura, o que não permite a obtenç3o de dados suficientes para avaliação. O desenvolvimento 
das plantas C nomal dentro dos padr6es de cada cultivar. O manejo cultural vem sendo executado em 
conformidade com o programado. 

Subprojeto: 19.2000.305.02 - Estudo dos diversos metodos de lrrigaçiio e suas implicações na 
produtividade da cafeicultura Irrigada. 
Lider ou Responsável: Alan Kardek Veloso de Matos - UNIUBE 
Resumo: c necessária uma avaliação adequada dos sistemas de produçâo de cafb. para orientar as 
atividades de pesquisa, transferência de tecnologia e de investimentos empresariais. "A priori", identifica-se 
alguns tipos bdsicos de sistemas de cultivo do cafe no cerrado, em função de suas concepções tecnologtcas: 
cafb imgado ou sequeira, café adensado, safe orgânico e café totalmente mecanizado elou semi mecanizado. 
Cada tipo de sistema apresenta maior ou menor eficiencia em temos econbmicos e energbticos. O problema 
relevante é conhecer a proporçiio de cada sistema no cerrado e as respectivas eficiências, para se estabelecer 
proposiç6es que otimizem seu resultados econ8rnicos e de uso de energia. Este trabalho se propde a tipificar. 
diagnosticar e avaliar os sistemas de produção do caf6 nos municípios de Monte Camelo, Patrocinio e Araguari 
e gerar onentaçóes econômicas e energeticas para os sistemas 

Subprojeto: 19.2000.305.03 - Estudo compamtlvo entre as IrrigaçiSes por gotejamento e tripa na 
formação e condução do cafeeiro em 3 espaçamentos. 
Lider ou Respons&vel: Roberto Santinato - MAPNSARC 
Resumo: O subpro~eto tem como objetivo avaliar o efeito de períodos de dbficit hidrico em lavouras irrigadas 
por gotejamento e tripa, nas condiçôes clim~ticas de Espírito Santo do Pinhal - SP, Franca - SP e C a n o  do 
Paranaiba - MG. Verifica-se superioridade das plantas de caf8 nos sistemas de irrigação tipo gotelamento 
duplo, e a menor performance das mesmas nos sistemas de tubos perfurados a laser posicionados no centro 
das ruas, para todas as regiões estudadas. Em relação $i uniformidade de aplicação de agua dos diversos 
sistemas, para todas as regióes estudadas, foram obtidos coeficientes de uniformidade e de distribuição. de 
uniformidade estatistica e de uniformidade de emissão absoluta superiores a 85% para os sistemas de gotejo e 
tubos perfurados a laser sob a planta (uma linha de tape por linha de caf-6). Os piores coeficientes foram obtidos 
com os tubos perfurados a laser (tripa) instalados no centro das ruas de caf&, irrigando duas fileiras de plantas, 
com valores na faixa de 75 a 82%. 

Subprojeto: 19.2000.305.04 - Resposta da cultura do cafd b apllcaçSo de dgua e viabilidade tdcnlca- 
econãmica da cafeicultura irrigada. 
Responsavel: Floricio Pinto de Almeida - EBDA 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral o estudo da resposta da cultura de cafb $i aplicação de água e 
adubação. Conhecendese a resposta da cultura à Ogua e aos nutrientes, aplicados via irrigaçao, será possivel 
um estudo de viabilidade tknico-econbmica da cultura irrigada. com o pmposito de proporcionar maior 
produtividade e maximizar a rentabilidade da cafeicultura na região Oeste do Estado da Bahia. 

Subprojeto: 19.2000.306.01 - Impacto da 6gua mslduária aplicada via InlgaçHo localizada. 
Responsável: Antonio Alves Soares - UFV 
Resumo: O presente subprojeto busca avaliar os aspectos de contarninaçia na cultura do cafb e no solo. num 
sistema de irrigação localizada subsuperiicial, utilizando o efluente de esgoto domestico tratado pelo metodo de 
escoamento superficial em faixas. 0 s  resultados obtidos na avaliação para a determinação do Coeficiente de 







INDUSTRIALIZAÇÁO E QUALIDADE DO CAFÉ 

Subprojeto: 19.1999.366.01- Detecção de hcidos c lomg~nicos em cafds torrado moído e solrivel e em 
tiquidos biol6gicos do ser humano normal. 
Responsdvel: Luiz Carlos Trugo - UFRJ 
Resumo: O presente subpmjeto tem como objetivo, estudar a composição dos ácidos clomgénicos em cafes 
torrado e moido e solúvel bem como verificar a presença dos mesmos em fluidos biolbgicos do ser humano. As 
amostras de café em grão, submetidas aos diferentes pontos de torra apresentam uma diminuição gradativa 
nos teores totais de bcido clorog&nico (ACG) em função da intensidade da torrefaçao. sendo que o cafe ardbica 
apresenta perdas de 18%, 59% e 84% e o cafb Conillon de 23%, 58% e 88%, respectivamente, nas torras 
americana. convencional e extra forte. O grupo dos acidos cafeoilquínicos (ACQ) B mais abundante em todas as 
amostras, com predominancia do 5-ACQ. Os teores totais de ACG variam de 0.6 a 5.9g%, indicando que cafks 
com intensa torração podem apresentar teores baixissimos de ACG. A anAlise do principal &ido clorog8nico (5- 
ACQ) no sangue. mostra que somente uma fração do que e ingerido aparece na circulação e uma diminuição 
gradativa é observada em funçâo do tempo. A detecção tambem de dcido cafeico no plasma. mostra que uma 
parte do grupo ACQ 6 hidrolisada no aparelho digestivo ou nos enterbcitos. A anblise do suco gdstrico de 
voluntários mostra a presença não somente do 5-ACQ, como também do 3-ACQ, 4-ACQ e do ácido cafeico. 
indicando que parte desses isbmeros dos Bcidos clorogênicos pemiancecem na circulaçáo sanguinea. tendo 
como vias de excreçao tambkm os sucos ghstrico e enterico. Entretanto. conclui-se que alem dos processos 
absortivos e metab6licos. devem ser considerados como fatores importantes e determinantes dos níveis de 
acidos clorogênicos presentes no organismo humano, a composição dos grãos verdes utilizados como matbria 
prima bem como as condiçoes de torraçSo para o preparo do caf6 bebida. 

Subprojeto: 19.1999.366.02 - Estudo sistemhtlco para detenninaçio de benro(a)pireno em caf8. 
Responsável: Maristela Satou Martins - IAL 
Resumo: Visando fornecer subsídios ao setor produtivo brasileiro de cafb referente presença de 
benzo(a)pireno. o presente trabalho teve como objetivo a otimização da metodologia de extraçáo e 
quantificação de benzo(a)pireno em amostras de cafes verde e torrado em pb. bem como. avaliar a influencia 
do processo de torração na formação de benzo(a)pireno. 0s resultados obtidos para as concentrações de 
benzo(a)pireno foram de 0.47 a 125 pglKg (ppb) para as amostras de caf8 em po torradas e não foi detectada 
a presença de benzo(a)pireno em amostras de cafe verde. As menores concentrações de benzo(a)pireno foram 
encontradas para as amostras de cafe arábica. com beblda dura, com torração convencional e as maiores para 
café arabica, bebida no zona. com a torração americana. 0 s  dados experimentais evidenciam que a 
contammação por benzo(a)pireno esta diretamente relacionada com o processo de torraçSo utilizado. urna ver 
que nas amostras de caf& verde ela esteve ausente, descartando a possibilidade de contaminaçZo devido 3 
poluição ambienta1 ou d etapa de secagem dos grãos. Desta forma, concluiu-se que 6 fundamental o controle 
dos parilmetros de torração para a obtençáo de um produto de boa qualidade sem prejuízos A saude da 
população. 

Subprojeto: 19.1999.366.03 - Geraçáo de amostras de caf8 torrado, moido e solúvel com diferentes 
graus de torração para determinar os teores de acfdo clorogênico e benzo(a)plreno. 
Responsável: Amauri Rosenthal - Embrapa Tecnologla de Alimentos 
Resumo: O presente trabalho objetivou gerar amostras de cafks com diferentes graus de torração, 
representativas das diferentes variedades e associadas com a produção dos diferentes tipos de bebidas, de 
modo a destin8-Ias a determinação dos teores de benzo(a)pireno e acidos clorogênicos. Foi efetuado o preparo 
das amostras programadas para serem analisadas. As amostras processadas abrangeram grãos 
correspondentes aos seguintes tipos de bebida de café: mole; rio; rio zona: dura; conillon. As amostras dos 
tipos mencionados foram torradas segundo os seguintes graus de torração: expresso; convencional e 
americano. Foi utilizado equipamento piloto, tendo sido fixado o ponto final de torração a partir de verificação 
visual. De forma a avaliar objetivamente o ponto final de tona, paralelamente ao controle visual realizado 
durante a operação, foi determinada a cor instrumental das amostras. atraves de medida de reflectancia. As 
metas previstas para o ano de 2002, relativas a: i) geração das amostras de café para determinação de teores 
de Acido clorogCnico e benzopireno, e ii) proceder análise estatistica dos dados. foram finalizadas no periodo 
correspondente a este relatbrio. 





Subprajmto: 192OôO.383.01- De8ommMii~nta da bsos p m  baMda arbonitrdir ôo utd . 
RsrponsAwl: Alba Lucb Andmds Coalho NisMa - iTAL 
Resumo: O objjtivo do babaiho foi o de desenvohm três f # m t l m  de basas amnkm para pod- de 
refrigerante sabor caf8 s estabelecer a tscnologia industrial adequada p8m tal produ@o. Pam a definigo do 
aroma e wrnbinaç.30 dos mais adequados, empresas do setor forneceram extratas de café e aromas diversas, 
com os quais foi efetuada uma prévia se-o dos mais adequados. Em todas as fases do projeto foram 
realizadas anblises sensoriais de preferência, visando definir qual a melhor combin- para o refngerante em 
relaçSo ao extrato de caf6. dddo citrico ou fosfórico e CombinaçSo de aromas utilizados. Dentre os produtos de 
cafb analisados, foram utilizados cafd em pb, cal6 solúvel instantâneo e dois extratos concentrados de cafb com 
teores diferentes das espéaes Coffee embica e CorTee cenephora cw. Conilon. Para as enAlises das 
combinação de aromas, foram realizadas quatro combinações, sendo elas: formulaç30 básica sem adt* de 
aromas, combinaç.30 de cereja e hortelã, combinaç3o de menta e limão, e wmbinaç50 de limao, canela a 
gengibre, alem da formulação sabor caf6, ou c a f h l a .  Foram realizadas anslises sensoriais por Testes de 
AceitaNo que envolveram as 5 formulaçbes desenvotvidas, e s que caracterizou a melhor base foi a que 
continha em sua formulação cafb solúvel instantaneo e hcido fosfbrim. Para o aroma as combinações com 
limio, canela e gengibre e cafk cola foram as preferidas. 

SubpraJeto: 19.2000.383.02 - An i l l r r  aconi3mh da produção da bisos para bobldr arbanataâa dm d d .  
Responsivsl: Jose Gasparino Filho ITAL 
Resumo: Um contato inicial com as empresas de equipamentos, permitiu um conhecimento da dlsponibiiidade 
dos equipamentos tanto na Area de processamento, bem como os auxiliares e os complementares; de acordo 
com os fluxogramas quantitativos bhsicos de produção, foram elaboradas estruturas de custos e anãnse dos 
indicadores econbmicos para os empreendimentos: A) Unidade para p rodwo  de base para refrigerante sabor 
caf6 e B) Unidade de produção de refrigerante sabor cafe. A atratividade eçon6mica do empreendimento para 
produção de base para refrigerante sabor cafb. foi evidenciada pelos indicadores econômicos ao apresentar um 
ponto de equilíbrio de 48%, uma taxa intema de retomo (T.I.R.) de 51,8% ao ano e um tempo de recuperaç30 
do capital investido de aproximadamente 2 anos. Uma elevada attatividade, também fol obseniada para o 
empreendimento p m d u ~ o  de refngerante sabor cafe, ao apresentar um ponto de equilibrio de 51 %, uma taxa 
intema de retomo (T.I.R.) de 40,15 % e uma rápida recuperação do capital investido em 2anos e meio. 

Subpmjeto: t9.2000.384.01 - Aplicação dos princlplos do slstemr HACCPIAPPCC para a Identltla@o e 
controle de fatores que favorecem a produçiio de ocratoxIna A em cafb nas reglbes de tenado (Mlnrs 
Gerais, Golds e Sul da Bahla) Rondbnla e Acre. 
Responshvel: fiinia Barretto Simbes Corríka - Embrapa Agmfndústris de Allmsntos 
Resumo: Para a elaboração de um plano APPCC e sua aplicação sào necesshrios levantamento de dados 
cientificos retadonados a produção primhria deste produto e ao desenvohnmento de fungos toxig&nicas, bem 
como os wnhecimentos prdticos sobre todo o processo. Ds forma a conduzir as atividades para a Anhlis? dos 
Perigos e identificação dos Pontos Criticos de Controle {PCC) foram seleaonadas regiões de trabalho; 
baseando-se nos dados levantados pelas equipes do projeto do zoneamento de cafb. Para cada local 
selecionado, foram aplicado, questionArio elaborado previamente, em conformidade com os consultores da FAO 
e efetuado o levantamento dos fluxogramas de cada unidade produtiva. Esta sendo realizada a validaç50 in 
house do metodo de determinação da OTA, padronização do metodo de isolamento e identificação de fungos 
toxigenicos e o planejamento amostra1 para coleta no campo. 

SubproJeto: ~9.2000.384.02 - Apllc-açiio dos prtnciplos do slrtsma HACCPIAPPCC para s Idsntlffcação o 
controle de fatores que favorecem a pmduç3o de ocratoxlna em cafb da reg130 sul e sudeste do Brasll 
(S.Paulo, RIO de Janeiro e Parana). 
Responsdvel: Mgrcla Dlmov Nogueln - IAL 
Resumo: Com o objetivo de conhecer possivels diferenças entre pmssamentos primdrios de caf8 verde nos 
estados selecionados, foram amostradas tres fazendas onde havia os dois tipos de processamento. A coleta 
compreendeu cento e nove amostras de grãos de caf6, em diversas etapas do processamento. As amostras 
foram colhidas de acordo com fluxograma estabelecido e as etapas foram: cereja, bbia, verde no pé. cereja e 
verde, cereja descascado e benefictado. Dessas amostras. dez apresentam contaminação por omtoxina A 
(OTA), que variou na sua quantificação de baços a 101nglg. A maior incidência de OTA em cal& foi no estado 
do Parana e em cafb de vamç5o. A via úmida apresenta três amostras de mf(! com OTA e a via seca sete, 
desta última quatro (57%) são de vamção. Estes resultados são apenas indicativos desta coleta, sao parciais do 
projeto e ainda náo tem signfiancia em conclusões. Faz-se necesshrio agregar estes dados aos dados dos 
parceiros envolvidos neste projeto para completarmos nosso banco de dados. 



SubproJeto: 195000.384.03 - Aplitrçilo da Sltt.mr APPCC (Anilln do P.rlgo8, Pontes Critioai da 
Controle) para o controle de pudgos nlrtrvor h identidade s qualldade de pradutos Indurtrlal ludor da 
cafh. 
Responsávrl: Jbib Ritado Hassel Lapa8 - BtoRlo 
Resumo: Os objetivas deste subpmjeta foram, Identiflear as etapas do pmxtsso ds pioduie8o da ed6 tomdo s 
moido e da café solijivel que &o suscetivers a risoas de presença de manifesta@o de perigo que m p n m e t s m  
o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) do produto; coletar informa@es para a elabaraç30 de um Manual de 
Analise de Pengos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) para industnas torrefadoras do cale; verificar a 
presença de impurezas e fraudes no produto acabado. Como pontos críticos de processo foram identifFcadas as 
etapas de recebimento de matena-pnma, torraçao, msfnamento e moagem. As avaliaçt3es analiticas dos 
produtos finais rndicaram que 645% das amostras apresentaram-se puras, enquanto 29% apresentaram-se 
com teores de cascas e paus acima do permitido e 6.5% das amostras com fraudes. O levantamento destas 
informações foi suficiente no fornecimento de subsldios para a elaboraç3o de um Manual mntendo as diretrizes 
bdstcas destinadas h implantaçáo e controle do sistema APPCC. de f o m  a assegurar que o processo de 
produção possa gerar produtos com identidade e qualidade padronizados e livres de wntarninantes noavos 8 
saude dos consumidores. 

SubproJito: 19.2000.384.04 - Validação do slstama HACCP (Anbllse de prlgo om pontos c r i t lws  dm 
controle) para as regiões produtoras de caf6 Sul de Minas, Zona da Mata (MG) e Esplrlto Santo. 
Responsável: Ludwig H. Pfenning - UFCA 
Resumo: Os trabalhos conduzidos objetivaram caracterizar os sistemas de produ@o de caf6 nas regiões Sul 
de Minas Gerais, Zona da Mata e Estado do Esplrito Santo, procurando relacionar a estes sistemas a 
ocorréncia de fungos potencialmente ocratoxfgenos. A via de pmssamento que apresentou uma maior taxa 
de infecção p6r fungos foi a vra seca, destacando-se os cafes naturais. Quanto aos tipos os cales de varriç30 
foram esses que apresentaram uma maior infecção por fungos, incluindo os potencialmente ocratoxig&nhs. Os 
tipos oom menor infecção foram os tipos verdes. bóia e cereja descascado. O caf8 do tipo seco no pé 
apresentou uma baixa infeqão por fungos do grupo ochraceus. A caracterização dos fluxogramas de produção 
e o estudo das populações hjngicas presentes nos diferentes tipos e vias de processamento permitiu 
caracterizar os cafes de varnç.30 e seco no pé como provt5veis pontos críticos de controle. 

Subprojeto: 19.2000.385.01 - Efeito da bebida, origem e @blrndsW de &&r na compbslç8o química, 
qualidade, formaçáo e estabilidade da sspuma do caf8 expresso. 
Responsável: Rosemary G. F. A Pereira - UFLA 
Resumo: O subprojeto teve corno objetivos a detenninaç30 da composição qulmlca de padrbes de beblda 
estritamente mole, mote, apenas mole, dura. nada. rio e dois blends; a camcterizaMo do pedi1 sensorial; a 
relação dos constituintes quimicos com a qualidade das bebidas e blends; a determinaçáo de padrão 
eletroforético de proteínas dos padrões de bebida do café e sua correlaç3o com a qualidade da bebidame a 
formagio e a estabilidade da espuma do cafb preparado como expresso. Na eletroforese, diversas banda$ 
foram detectadas e com pesos moleculares conhecidos e não se configuraram como um marcador eficiente 
para a qualidade da bebida. 0 s  teores de poiifenbis mostraram-se numa faixa infenor náo permitindo detectar 
diferenças. A fixa de pH encontrada considerou as bebidas e blends como palatáveis. Os valores do Indice de 
cor nào pemittu separar as bebidas. A acidez titulave1 total apresentou valores baixos. Os açucares mostraram 
teores elevados, indicando bebidas com doçura satisfatbna. A be'bida dura apresentou-se com atributos poucos 
diferentes aos das bebidas nada e rio. 



TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO 
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S u b m :  19~1.456.0S - Dlfusio ôa Twnobgia em Cafmicuitun pin R q i b  ck Intluhdm di 
Univanldade Fadanl rk Irvnr. 
RospondW: Riardo da 8ou# Saüm - UFLA 
R H u m o : E s t s s u ~ b W o ~ h W r e ~ r a ~ e o ~ r o r  
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dias de wrnpo, feiras e draiitos. 

Subprojato: 19.2001.4S.06 - Difudo da kndogb om caf4 pala U FV. 
Respo~&vel: Pauk C- Com48 - U FV 
R a s u m o : O ~ p r o / e t o v i s a ~ r e a l ~ d e ~ ~ ~ v i s t a  a d ~ d o s ~ n e ~  
de cafekulhira para os produtores das dhrersa, regi&$ do a o  de Mlnas Gereis e oubw. A atM&w 
mlhedas peta equipe de petsquisadorss em caíê da UFV Incluem a mdizaçh de palestras, #wuw, diss 
campo, reuniões t b k a s ,  pmmoçh e parüdpaç8o em eventos Ilgsdos B cafeicultura, eWon&b ds viáao- 
a~mos, Pbendknento a cafeicultores, e mrinuiençáo ds dbs na intsma com Woma@m sabm a eefslcu#wr. 
As etapas previ-s fariam realizadas e o tnbalho sem di'nilda trouxe Mom&&s camistsnia8 para promovsr r 
melhoria e aumentar a rentaôilâaâo da cmídcultura. 

SubpmJrto: 192001.4#.0? - D H o  da bcnokgli mi c8fajculturi para ragiio da Innulndi dr 
Unhmriâade Federal de UberJllndk. 
Ralpons4vml: Roges Eduardo Fnnco Teodom - UFU 
Rwumo: Com objeaw d8 coirtrikiir pam dww o conhedmnb doa cahbbms da m # h  a 
c o n ~ ~ , # ~ n ~ o M e r ~ ~ p r o d ~ a e u r r w ~ m ~ c k p r o à i 6 0 o , k l  
realizado em Araguari-MG, o V Simpósim Brodleim ôa Caleiftãtura hQda oom grade pulid(wGlo ôm 
~ ~ e t e a r l c r # l d a r e g i 8 o . q u s ~ m ~ ~ c m d e b n n a a ~ r u m e m e k r  
w p c i d t a G g o m c a f e i e u l k i r a ~ O ~ f d ~ ~ e o m a F ~ Y e n i ~ . O V  
Simpódo BradWro da Pesquisa em Cafeicubm Irrlgeda foi composto de ipmmhçh de trabsmhos dsndlllcor 
nafomia&paat~,palsstreemesetedondaecontwi#wna~ck7SOpsssoss. 

Subpmjmta: 19~01.459.01- Ciprclhçh âe mxtmslonbtu di nd. ofidil a privich. 
Rupomhrol: Luk Cirloo Fszuoll- IAC 
Ruumo: A atua* do Instituto Agrodhiw de C m p h m  no Programa de Tm- & T#xidogfo visou 
como b pdndpal. a capadbção témica dcm extmsiditas que atuam na rede ofldal r phndr, proawndo 







SubproJeto: 19.2Oü1.486.01 - Tmnsfbrênclr da t ~ i o g l i  pari  Ck.rriwhrlrnenta dr C.hlcuMm de 
Rondbnla. 
RssponsBvol: Sarnuel Rodrlgues Fmmandes - Embnpa Rond6nli . 
Resumo: O objetivo do subprojeto bi de levar tscnalogias para a zafdcultura faminar. atmvh de isatpsrsG80 
das lavouras em produção, da otirnkaç30 da mão-de-obra familiar. do incentivo a melhoda de quaiidade do 
produtor. buscando viabilizar tecnofogias fd adaptadas na regiao pam as Amas de caf8 aitüvadas em todos os 
tipos de solos do estado de Rondbnia. No período de 200112002 foram realizadas as seguintes stividades: 12 
unidades demonstrativas nas principais regibs prbdubras. 4 reunibes teaiias. intercâmbio teaiim Embrape 
Rondbnia INCAPER, 6 dias de campo para 352 pmdutores, encontro m 164 produtores. um programa de 
televiç30 de 1 hora, treinamento de um técnico junto a ABIC em classifica@o e degustação de cafd, 
treinamento 32 estudantes tbcnicos agropecuário, treinamento de 77 tknicos em classificaç30 de caf6, 7 
cursos para muitiplicadores, 1 Seminãrio Internacional do Agronegbdo CatB na Amazbnia, ctiada e Câmara 
Setorial do CafB e a marca Café de Rondbnia. participa6go na Feira 'Cienda para Vida' s Amazonleçh., 20 
estagiArios estudantes tbcnicus agricalas, 1 O malttirias para impressa escrita. 

Subprojeto: 19.2001.466.02 - Transfodncia de tecnalogli para i vlabllltição da m i m  "CtH  de 
RondQnIam. 
Responsdvel: Cilixto Rosa Neto - Embmpa Rondbnla 
Resumo: O presente subpmjeto teve como objetivos principais caraderlzat 8s prfndpab r e g l b  pradutaras do 
estado. seus sistemas de produção e comercializa~o e suas perspectivas futuras. Os resultados mostram a 
necessidade de se estabelecer, por parte dos brgsos Ilgados 9 cafeicultura no estado, um conjunto de a w s  
que permitam a apropriaç30, por parte dos produtores, de conhecimentos e mdiç&s que lhes permitam 
melhorar seu processo produtivo, principalmente no quesito qualidade do produto, alem da necessidade de se 
definir de forma mais clara a cadeia produtiva do cafb no estado. Dentre os fatores que interferem na qualidade 
e produtividade do caf& destacam-se: colheita fora de Bpaca, com alto indice de grãos colhidos verdes, 
secagem feita de fama inadequada. inadenda de pragas e doenÇas, principalmente a brocad~cafd~ s 
pemanencia do cafe na 'roça' amontoado por mab tempo do que o recomendado. Dentre os prlncipeis 
problemas apontados pelas produtores como iimitantes da atividade cafeeira sobressairam a falta de recursos 
financeiros, falta de assistencia técnica e maode-obra. Mesmo diante de tais problemas. existe uma atitude 
positiva por parte dos produtores, já que cerca de 85% dos entrevistados pretendem melhorar a tecnologla. 
aumentar a produção e melhorar a qualidade do produto para obtenção de melhores preços. 

Subprojeto: 19.2001.466.03 - Capaeltaçiio Tbcnlca e Dlfusiia de Tacnologlas da Cultura do Caf6. 
Respansbvel: Amarildo Plnhelro Virgullno - CEPLAC 
Resumo: O objetivo do subprojeto foi centrado nas atividades de transferência e difusáo de ttxmbgia da 
cultura da cafk e compreende atividades de capacitação de multiplicadores, capacita@o de eittensionistas, 
treinamentos de produtores nas regioes produtoras e realização de dias de campo. A parceria efetuada cqm o 
INCAPER, resuftouy nas atividades: 1) Capacitação de 04 (quatro) multiplicadores por meio de cursos de 40 
(quarenta) horas de duração e de forma presencial, em Rondbnia e no Espirito Santo; 2) Confecção do material 
didhtico para o repasse aos tknicos extensionistas: 3) Realização de 04 (quatro) cursos capacitando 25 (vinte 
e cinco) tecnicos dos brgãos de eirtensão no Estado de Rondbnia. Nessa etapa estabeleceu-se a divisa0 do 
estado em tres elos, sendo o primeiro o municlpio de Ariquemes, o segundo o municipio de Ji-Paraná. sendo 
que nesse municipio foram realizados 02 cursos e o terceiro elo o municipio de Cacaulandia. 





COLHEITA E I~ÓS-COCHEITA 
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mdnica m -to com o chh e mcohhnb manual e t) d- manual sem cmtato com o c)i8o e 
mcoihknento manual. De acordo com os resultadas obtidos, na composição da amostm abwou-se que a 
cotheita mecanizada derriçou rnm quruittdride de fnitoo wdím do que a d d ç a  manual, indleendo a 
seieüvidade da derriça medlnlca. Todas as ma&ms analisadas apmmtar8m bebida dura e apmm mok, n60 
sendo possiveí B dL-o da qualidade do café em fuf@o do &tama e da época de wlhdb. 

Subprojeto: 19.2000.505,02 - Efefto âo Imprclw, mechlco sobro a qudidado do cafd no m n t m  
póse lheb.  
Responsdvel: Paulo C&-r C o d a  - UFV 
Resumo: Visando o aperfeiFoamento das operaçh de colheita e pós-colheb do c*, este subpmjeb tem 
como objetivos: avalii o efeito das diversas etapas da m, preparo, secagem e rrmiaten~m%nto sobm a 
integridade a qualidade de gfSos de c8fe adiar a qualidade de semnmbs de café armarenadas sob difeumbs 
c o n d i  de temperam e umidade; avaliar o efeito do dano mecãniw de diferentes sistemas de transporte r 
rnanipula@o sobre a in?egridede e qualklade de @os de caf& avaliar o efeito de dano mecânico, pmwado 
por um Snico impacto em diferentes velocidades e em posição ileatbfia, s o h  a integridade e quddde de 
grãos de cate; avaliar o efeito de da- m e & i ,  prowcad06 por imgad08 mQltlpks, sobre a hbgridade e 
qualidade de gaos de café. Constatou-se que a vebddade de Impado in!iuendou dgnkathrammb a 
qualidade dos caf6s 'Catuar e 'Conilbn',  promove^ uma elevação das danificações nos grãos. Os resultacios 
permitem conduir que o impacto mecânico favoremu a queda de qualidade do c-, tanto da variedade 'CahseP 
quanto da variedade 'Conlllon', e que o aumento da velocidade desse impado 8 cepz  de pml~ver  mais dano8 
mecânicos ao produto e, conseqüentemente, redugo da qualidade do mesmo. 

Subprojeto: 19.2000.505.04 - D~nvolv imento da um sistema mseanlca ãr d-a, neolhlmirnto e 
abana@o de frutos de caM, 
Responúvel: Daniel Msrçal de Q u d m  - U N  
Resumo: Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema mQc8nico fie derriça, recolhimento e 
abanaçSo que trabalhe de forma integrada. O slstema de colheiia de café 8 aclonado por um grupo gerador 
com capacidade para 3 kW de potência. Construiu-se uma mdquina demçadora em condi@ebs de laboratório. 
Foram conduzidos testes visando determinar a ampbde e a frqü8ncia #cal para a de* do cafd. Ramos de 
café tom diferentes dimensees e dbmnteo estádios de maâuraçBo foram cdhidos e dmíçados. Em cada teste 
foi determinada a eíia&nda de derriça do café e estabdecida a condição ideal de tfabaho. Desenvdveu-se o 
projeto de uma abanadora de pequeno porte, a abanadom foi constnilda e testada apresentando uma 
capacidade de abanação de ate 3.185 I h s  de cafe por hora para uma demanda de potência máxima de 0.88 
kW. 

Subprojeto: 19.2000.508.01- Avaliação da qualidade do café cereja descascado, despolpa& I' 
dermueilado do Sul de Minas. 
Respunsávet: Rosemary Gualberio Fonseca Ahrarenga Pemlra - UFLA 
Resumo: Os objetivos deste eub-projeto foram: avaliar a qdidade de cafés preparados por diferentes tipos de 
processarnentos em diferentes propriedades cafeeiras do Sul de Minas Gerais e investigar se existem 
diferenças quatitativas entre estes processos em wndiçhs padronizadas. Os resultados demonstraram que o 
caf& da roça apresenta maior conteúdo de sólidos soli'iveb, originando bebidas mais encorpadas, no enta-, foi 
dassifícado como de bebida dwa. enquanto os cafés cereja descascado, despolpado e desmudlado 
apresentaram bebida mole e drltamente d e .  O café da roça apresentou ma& nQmm de gdos ardidos e 
maiores valores de conduüvidade elétrica e iiiiviação de potdssio, indicando que os mesmos d o  m8ia 
susceptíveis dete~oraç80. Outro fator de extrema importância foi que para o café da roça, devem ser 
dispensando maiores cuidados durante a secagem em temim, principalmente sob condiçbs adversas de 
temperatura e umidade. 

Subprofeto: 19.2000.508.02 - C a ~ ~  quall?ativa de paopriedades cafeelna am aigunr mudcipks 
do Sul de Minar Gerais. 
Raspans&vel: Rossmrry Gualboito Fonseca Aivanrnga Pareira - U F U  
Resumo: O subprojeto objetiwiu caracterizar qualftativamente os mf8s produzidos na regi80 Sul do Estado ds 
Minas Gerais. Foi feita a caracterização qualitativa dos grãos da regi&, e foram realiredas as anállper: 
quanüiica@o de defeitos, prova de xícara, idenükação de fungos filarnentnsos, acidez tiiuMvel, pH, s ó i b  
solúveis, açúcares totais. redutores e M o  redutores, proteina bruta. poüfenóis, conduüviâade eldMea. NOa 
houve variação sign-tiva para as varibveis polifenbfs, pH, sólidos solhis, proteina bruta e addez Wávd 





BIOTECNOLOGIA 





Subprojeta: t9.1999.076.01- C i ~ ~ ç # ~  de genbtlpas de C o m  am#mm pelo ino dr mimèom 
molenilaris RAPD. 
Respons6vel: Maria Amdllr G im F e m b  INCAPER 
Resumo: Este trabalho teve por objetivo caracterizar e avaliar a divsrgênda genética, @a técnica do DNA 
polimdrfico amplificado ao acaso (RAPD) de dones elites de Co&e cenephoni. Foram realizadas a aüaçh e 
quantificaç.30 de DNA e as r e a w s  de amplificação. eletroforese e fotdoaimentaGgo desses matefia# A 
analise pela técnica RAPD, baseada na distanaa gendtica, revelou pouca varia@o genética em nfvel de DNA 
entre os clones de caf8. A dissimiiaridade genktica entre os dones e náo revelou relação. entre a simibridade 
genética dos clones e o local de coleta. Esses resultados. associados a dados fenotipicos, @em auxiliar no 
direcionamento de cruzamentos e na seleção de dones genotipimmente mais divergentes. para a b a @ o  de 
variedades e na íntroduç5io e avaliaç50 de matenais geneticamente divergentes. visando aumentar a base 
genética da especie a medi0 e longo prazo. 

Subpmjeto: 19.1999.076.02 - Mapeamento moIecular a uso de seleção assistida por marcadons 
rnoleculares de DNA para femgem, nematdides s antmcnose do cafeeiro. 
Respons6vel: Caríos Roberto Riede - IAPAR 
Resumo: Dois m8todos de an81ise molecular, RAPD e AFLP foram utnizedw para c a r a & m r  os gmóüpos. 
Marcadores RAPD foram usados no mapeamento genetico da resisthncia ao nematbide e no pracesso de 
seleç5o assistida visando incorporaçZio de genes para cultivares adaptadas. Populaçdes segmgando para as 
características de iesistencia ao nematbide, femgem e antracnose foram desenvolvidas as quais foram usadas 
para o mapeamento genetico, com marcadores moleculares. DNA de progenies das papulagbes foi extraldo e 
conservado para quantificaç30 e uso em arnplifica@es. Marcadares polimbrficos entre os parentais e buik 
segregantes, foram avaliados nas progenies dos cruzamentos. Estudos de ligação g8nica foram realizados para 
averiguação da segregação conjunta entre marcador e gene de interesse. 10 primers RAPD foram selecionados 
e analisados sobre 22 genbtipos, gerando 28 bandas polimbrficas. Em rela@o ao metodo AFLP, de dez 
cambinações de primerslenzimas analisados sobre os mesmos 25 genbtipos. 5 combinaçibs foram suticientes 
para distinguir e caracterizar os cultivares. 

Subprojeto: 19.1999.076.04 - Uso de marcadores moleculafes para canc ta rhaç~o  de ssp6cles 
variedades de do ghnero Cotlbs e Identlficaçilo de marcadores ligados i genes de Intenssm econbmlcu 
em Coffea smbica L. 
Responsável: Paulo Mauriclo Ruas - UEL 
Resumo: O germoplasma do g b e m  Coffea mantido no IAPAR apresenta fontes de variablidade para 
caracteristicas desejaveis como: resistencia A ferrugem (Hemilela vastatrix), bicho-mineiro (Levmptere 
coffeella). nematóides (Meioidogyne spp.), porte compacto, coloração e forma dos frutos. Os marcadores 
moleculares de DNA foram utilizados na caracterização e na análise da variabilidade genetica, deteminando as 
distancias e a diversidade genetica, em sete espbcies do genero Coffee e 40 variedades botânicas de Cqfea 
arabica, determinando a paternidade de vhrios híbridos interespecificos. Os marcadores mofeculares para-coi' 
de fruto, arquitetura da planta e frutos de lojas vazias estão ainda em fase de identiíicaçao. 

Subprojeto: f9.1999.076.07 - Desenvolvlmento de marcadores de DNA para o melhoramento gendtlco do 
cafeeiro. 
Responsdvel: Ney Sussumu Sakiyama - UW 
Resumo: A reprodutibilidade dos marcadores RAPO foi testada para a avalia@o da diversidade gen6tlca enim 
progCnies de Coffea spp. A reprodutibilidade dos rnarcadores foi de 76.88% e o uso da repetição foi 
recomendado para a distinção entre gendtipos muito aparentados. Marcadores RAPD foram eficientes para a 
estimação de distAncias geneticas. Uma alta diversidade gentstica interespecifica foi observada entre as 
especies do genero. De acordo com as distancias geneticas estimadas, as espbcies foram ordenadas na 
seguinte seqühcia: Coffee arabica, Coffea congensis, Cofee canephora, e Coffea mcemosa. A b  diversidade 
genktica foi tambkm observada entre os gendtipos derivados do 'Hibrido de Timor'. O nirmero total de 
marcadores polimbrficos foi alto. mas o nlvel de polimorfismo entre os acessos de C. erabica foi baixo. Os 
marcadores W P D  foram também utilizados na certificaçâo da natureza hlbrida, das plantas, resultantes de 
cruzamentos artificiais e no mapeamento de gene de resist8ncia B ferrugem. Um mapa parcial de ligação gbnlca 
para C. arabica L. foi wnstmido. com base em marcadores RAPD, cobrindo 512.2 cM do genoma. O tamanho 
dos grupos de ligaeo teve alta correlaç50 com o numero de marcadores por grupo (r=0,95). indicando qwe 
houve distribuição aleatdna dos rnarcadores dentro dos grupos. Os marcadores RAPD permitiram tambem os 
estudos de herança genetica do cafeeiro arábica relacionados aos aspectos da poliploidia. 







do üpa NBS-LRR msuwados. Estas damlnlas Mo uolfradas pata 8 a~Mm@o de prhnsn, e mpMcaçb de 
seqÜ&ncias homblogas a RGAs em cafb. Os fragmentos amprieadas a o  bolados, seqüanciados e sua 
homologia com a famllia de locas do tipo RGA oanfimada. Esta análise demonstra qw os I m  estudados 
apresentam baixa drversidade gendtica, mesmo em esp4aes com resist8ncia a diferentes pat@enos, tais mrno 
Coflea canephora e Coffea racemosa. Numa segunda etapa. a expressão das sequendas a m p f i a s  foi 
avaliada em resposta infeeção de ralzes de caf6 por nematóides. A avaliaç80 da expressão realizada atmvés 
da t6cnic.a de RT- PCR, utilizand+se drversos conjuntos de primem. Apenas um dos conjuntos apresentou 
amplificação diferencial de transcritos presentes em raizes resistentes infectadas par Meloidagyne exigus. Os 
resuitados indicam que seqüCncias de genes RGA estão relacionadas com mecanismos de defesa B 
nematbides, em espCcies de Coffea. O marcador identificado neste trabalho 4 do tipo RNA, de d*idl utiliza@o 
prAtica. 

Subprojeto: 19.2000.551.04 - Genoma CafB: Seq[lenclamento de 200 mfl ESTs pela rede AEG -. FAPESP e 
CENARGEN. 
Responsável: Luis Vlelra - 1APAR 
Resumo: O presente projeto visa o seqfienciamento em larga escala de seqübndas expressas do g e m a  do 
cafeeiro (Genoma EST). mmo espécie integrante do Genoma AEG - FAPESP. Do total de 200 mil seqiiendas, 
a metade delas (100 mil) estão sendo produzidas pela rede AEG e a outra metade pela Embrapa Cenargen. 
Para o seqüenciamento realizado em São Paulo (AEG), os clones de bibliotecas de cDNA são preparados a 
partir de diferentes tecidos (folhas, ralzes, flores. sementes em desenvolvimento, frutos, etc) e seqüenciadas 
nos laboratbrios da rede AEG-FAPESP. No âmbito da Ernbrapa Recursos GenCticos e Bbtecnologia. a 
construção das bibliotecas de cDNA, com a finalidade de suprir dones suficientes para a obtenç5o das outras 
100 mil seqüências expressas (ESTs), focaliza os seguintes aspectos biolbgicos: fisiologia de sementes, 
embriogtnese somstica. desenvolvimento de M o s ,  estresses abibticos e estresses bibtícos. Os dados de 
seqüenciamento organizados pela bioinfomiática permitirão a compamç30 das seqübncias obtidas mm 
databases de genes e ESTs disponfveis e a identificação de génes expressas e presentes nas bibliotecas 
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