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O Café é um produto de grande importância no contexto da economia mundial, ocupan-
do o 29  lugar depois do petróleo. Vale ressaltar, que enquanto o petróleo beneficia pequeno nú-

mero de países, ulgumas inultinacionais e poucas pessoas, o café tem grande significado social, 

beneficiando muitos países e milhões de pessoas que dependem - direta ou indiretamente desta 
rubiacea. 

Os paises maiores produtores são: Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Angola, México, 
Uganda, Etiópia e Indonésia. 

Atualmente, o Brasil participa com 220/ a  da produção mundial, sendo que o seu parque 
cafeeiro conta com 3 (três) bilhões de pés, distribuidos, principalmente, nos estados de So Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. 

Em 1971, com a construção da Rodovia Transamazónica, e consequente desenvolvimento 

de Altamira, chegaram, advindas de diversas regiões do pais, mais de 10.000 famílias, algumas 

das quais, com tradição no cultivo do café, trouxeram sementes de diversas variedades, as quais 

disseminaram-se e contribuiram para que a região conte hoje com um parque cafeeiro de 780.000 

covas, segundo recente levantamento realizado pela Cooperativa Agropecuária Mista Nova Fron-

teira - COOPERFRON. 

A EMBRAPA-UEPAEJAItamira, sentindo o potencial da região para a cafeicultura, o inte-

rêsse dos agricultores e a falta total de indicações da pesquisa, resolveu desenvolver trabalhos 

com a cultura do café, contando com a colaboração da Universidade Federal de Viçosa - UFV, 

a qual forneceu as sementes para o experimento, Projeto RONDON e COOPERFRON. 

Deste modo, foi criado o Projeto "Introdução de Cultivares de Café na Transamazônica", 

o qual objetiva determinar as cultivares adaptáveis às condições ecológicas da região da Transa-

mazônica, resistentes às pragas e doenças, e que alcancem um elevado índice de produtividade, 

definindo se a cafeicultura da região deve ser conduzida à pleno sol ou sombreãda. 
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Os ensaios foram instalados em fevereiro/março/Si, no Campo Experimental do 1cm 23, 
trecho Altan]iraItaituba, da Rodovia Transamazônica, em Terra Roxa Estruturada. 

O delineamento experimental é de blocos ao acaso, com 3 repetições. Estão sendo testa-
dos 58 tratamentos (sendo um considerado como testemunha - o Conilon obtido a partir de se-
mentes produzidas ria região), divididos em três ensaios: 

- Progênies dc Catimor, Cavimor e Sanchimor - Catuai Vermelho e Catuai Amarelo. 

II Seleções de cafeeiros: Coffea canephora, C. congensis, C. conuga, Híbrido de Timor e 
Mundo Novo. 

111 - Progênies de Híbridos de Timor Icatu, KP1423 x Híbrido de Timor, N34 x H. Timor, 
F'840 x II Timor e Mundo Novo. A relação dos tratamentos encontra-se em anexo. 

Estão sendo testadas as variações à pleno sol e sombreada. O sombreamento provisório 
foi feito com banana prata e o definitivo com ingazeiro. O espaçamento utilizado foi de 5m x 4m 
e 12,50 x 16,00m, respectivamente, e para o café 4ni x2,5m, 

As covas tiveram dimensões de 0,50m x 0,50m, com duas mudas cada, espaçadas de 20 
cm, e foram adubadas, antes do plantio, com 150g de superfosfato triplo, 50g de cloreto de p0-
tâssio, 250g de calcário dolomitico, e 201 de esterco de curral. Efetuou-se 30 dias após o plan-
tio, e a cada 30 dias, enquanto perduraram as chuvas, adubação na base de 20g de sulfato de 
amônia por cova. 

No que tange a ocorrência de pragas prejudicando o cafezal, citamos a saúva (Alta ce-
phalotes) e o bicho mineiro (Perileu coptera cofeela) as quais foram combatidas com Brometo de 
Metila e Bidrin, respectivaniente, com bons resultados. 

Até o momento, não houve ocorrência de doenças. 

O controle de ervas daninhas está sendo efetuado através da associação dos herbicidas 
Diuron + Paraquat, na dosagem de 1,51/ha + 2kg/ha, respectivamente. 

Serão tomados dados de: vigor da planta, altura da planta, incidência de pragas e doen-
ças e produtividade. 

O experimento encontra-se em boas condições, sendo necessário replantio de algumas 
covas em janeiro/82. 

Espera-se, a médio prazo que se possa indicar, quais as cultivares com potencial, e se 
estas deverão ser cultivadas à pleno sol ou sonibreada. 
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Relação dos tratamentos por ensaio: 

— EliSfilO DE PROCÉNIES DE "CflhIMOR", "CflVIMOR" E "SDNCIIIMOR" 
CATtIRI VERMELHO E CflTUAI OMARELO 

REGIÃO DE ALTfiMIHfl 

tJFV 885 (423-26) - Catimor 

(JFV 943 	(344-19) 	- 

UFV 961 	(349-9 
) 	

- 	 Sanchimor 

UFV 1003 (350-2 
) 	 - 

UFV 1304 (384-4 
) 	

- 	 Catimor 

UFV 1358 (386-94) 	- 

(JFV 1406 (387-50) 	- 

UFV 1454 (390-52) 	- 

UFV 1509 (391-37) 	- 

UFV 1555 (392-72) 	- 

UFV 1645 (396-28) 	- 

LJFV 3397 (1083 - 244 - EPIUFV) - 	 Cavimor 

UFV 3429 (1086 - 602 - EP!UFV)- 

UFV 3553 (1091 - 258 - EPIUFV)- 

IJFV 3612 (1096 - 230 - EPIUFV)- 
UFV 3613 (1096 - 254 - EPIUFV)- 

UFV 3869 (1603 - 202 - ERPCUFV) - Catimor 

UFV 4284 (1541 - A VI EERP) - 

UFV 4590 (2000 - 3 	31 	T9 	Pn) - 

(JFV 4651 (2052 - 8 	TI6Pn) - 

LJFV 4660 (2053 - 444 T2Pn) - 

UFV 4740 (2046 - 313 TI6Pn) - 

LJFV 2682 (1359 - 221 TI3Pn) - 

LJFV 2144 (0-12077-2-5-44) - Catnai vermelho 

13EV 2246 (CF12077-2-5-86) - Catuai amarelo 
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II (ff110 DE SELECOES DE CILFEEIROS COIFEI CflNEPHORU, C. CONGÉNSUS, 

C. CONUGO, HIDRIOO TUMOR E UIJNDO NOVO 

RIGIAO DE ÜLTAMIHI 

EPN 271 - 	31 IV (LC 1028 - Coffea congesis Cv. Chalotti) 

EPN 271 - 	5211 (LC 	1028-  
EPN 271 - 	5611 (LC 	1028- 	 44 	 44 	

« 	) 
EPN 272 	- 43 II (LC 	1029 - 	' 	conuga 	 ) 

EPN 272- 78 I (LC 	1029- 	" 	« 	" 	" 	) 
EPN 273 	- 16 IV (LCH 4303 - 	 congensis 	 ) 

EPN 273 	- 37 IV (LCH 4303-  
EPN 273 	- 106 1 (LO-! 4303 - 

EPN 274 	- 3c 11 (Conilon 	- canephora Cv. Conilon 	) 

EPN 274 	- 104 II (Conilon 	- 	" 	 II 

EPN 275 	- 19 IV (Uganda 8 . 	" congensis Cv. uganda 

EPN 275 	- 88 IV (Uganda 8 - 	" 	" 	11

" 	) 
EPN 276 	- 64 II (Ouarini Col 11 - Coffea canephora Cv. guarini) 

EPN 276 - 	102 II (Guarini Col 11 - 
EPN 277 	- 1 II! (Guarini Co! 12  
EPN 277 	- 2 III (Guarini Co! 12  
EPN 278 	- III (Robusta  
UFV 915 	- (342 - 19) 	Híbrido de Timor VCE 	1587 	) 
UFV 1965 	- (450 - 63 - Híbrido de Timor 	 ) 
LJFV 2150 	- (LCMP 276-4-32-Mundo Novo - Coffea arabica) 

(II - (ff1110 DE PROGÉNIES DE HIBRUDO DE TUMOR UCITU, KP1423 1 H. 
TIMOR, N34 1 H. TUMOR, FOtO X H. TIMOR E MONDO NOVO 

REGUAO DE ILTLIMIRA 

UFV 1266 	( 376-57 ) - Híbrido de Timor 
UFV 1800 (428-8 	) - 

	" 

UFV 1812 (430-19) - 

UFV 1829 (434-19) - 	" 	« 

UFV 1855 (440-22) - 	 « 

UFV 1863 (451-28) - 

UFV 1904 (454-24) - KP 423 x H. Timor 
UFV 1919 (455-29) - N 39 x H. Timor 
UFV 1964 (450-61 ) - Híbrido de Timor 
UFV 1971 (458-1 	) - E 840 x H. Timor 
(3EV 2150 (LCMP 	376-4-32) - Mundo Novo 
UFV 3069 (2167 - 8 111 EERP) - lcatú. 
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