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RESUMO 

Dezoito pros2nies 

foram avaliadas na Estaçâo Experimental da 

de -Pesquisa Agropecuária 

F<:ond ón ia., no 

f:.'m Dui .. O 

características estudadas 

beneficiado; altura 

com 1 oje1.s ve1.;T.ias; t :i.pos .• 

da 

d i ;% me t i" o d"' e D p :,:1. ; F 1 .. 1J. t: os 

tamanho e peso das

beb :i.da; 
, . .  

so1 ,.,Jo·,;; 

cafeína. Utilizou-se delineamento experimental em blocos 

com 18 tratamentos, seis rep2tiç5es, dez covas 

u.til:i.:;;::ado foi 4 1 ;5 IH 

covas. Com base nas características aval1atias destacaram-

se as prog@nies 2259, 1647 2 2258-1 do cultivar Robusta; 

69-5 de Kouillou e 1675 de Guarini poccndo ser indicadas 

para o pla0tio comercial. 



SUMMARY 

COFFEE PROGÊNIES EVALUATION FROM Coffea ca.nephora SPECIE, 

IN RONDÔNIA 

Eighteen coffee pro3�nies from the specie 

Coffea canephora., !;,,::-:· 1 ec t ed ... J.. 

,:i . .l,, Instituto (..19 i" o n 6 mi e o de 

Campinas, SP., were evaluated at the Experimental Stat1on 

of the Empresa Brasileira de Pesquisa Agropec�iria in 

Ouro Preto D'Oeste, Rondônia, during the period 

1990. The characteristics anal�sed were: 

:1:í.e1d; plant heighti canop� diameter; seedless · fi-uits_; 

t�pe, size and weight of the sead; efficienc�; beverage 

qualit�; so1ub1e solids and coffeine. 

treatments, six replications, ten sites per plot and two 

was 4,5 m betwecn lines and 

3,0 m between sites. 

best prog&nies for commerci�l 

the results obtained th2 

plantations were: 

1647 and 2258-1 from Robusta cultivar; 69-5 from Kouill□w 



INTRODUÇÃO 

O c:afé t ,- D p :Í. C ê\ 1 , 

ma:i.s difundida no Estado de Rondônia, constituin�o-se na 

base econ8mica de psquenas e médias propriedades. 

A cultura sofreu grande expansao a partir de 

com :i. ;:1p 1.::1.n ta,:;: :::'lo 
d·-�

<:. e e> 1 cn i z;;;,.,;;:1.{o 

pequenas produtores. 

de 

que o Estado possuc 24 milh5es de 

r291ocs com altitudes entre 200 e 600 m, com tempe�al0r�s 

médias anuais entre 24 e 26 ºC. 



Corn b<:1.se 

CAM1'!\RGO ( i 977) , 

4 

utiliz;;:,dos. por 

• A • 

as exJ.genc ias climáticas 

para a cafeicultura comercial, a maior parte da irea do 

Estado de Rond6nia i considerada inapta para o plantio de 

canephora. . 

1 , e\ em

as condiç5es climáticas do Estado, tem se comportado bem, 

quando consorciada com outros cultivas econ6micos como a 

seringueira e essências florestais (PECK, 1979) 

estimada €::m í4H mi 1 

sacas beneficiadas 

cultivada com cafi nc. Est:;,.dc É 

hectares, com produ�io midia de 9,7 

por ( DR/'.'-i:�J I L, Est ::,_ 

produ;io, embora um pouco superior à midia nac�onal, 2 

nas condiç5es atuais, :i.nsu-Fic iE.'n te 

cobr- i \ .. o c:u.st o de 

econ8mico para os investimentos. 

O E·;;;t 2.do de Rond6nia ocupa, <:1tualm2nte 

entre os Estados produtorEs de caft do País 

de cafi do tipo robusta CC. 

c.anepf.or.21. > 

Os cultivares mais utilizadas 

sao: Mundo Novo e 

(Coni.Ion) 

mostrou boa adaptação is 

com 

e. 

hu.ndc)

�egi5es m2is alt�s do EstaJG, 

vigOJ"' E': p \" o d u t i \1 i d ;_3. d E 



<VENEZIANO, 1984). Entr2tanto, por crescer muito, nestas 

condi,;.Ões ,2c o 1 Óg i e as, oecessita de do 

crescimento, através da prática de poda. 

O cultivar Catuaí, tambim bastante r�stico e 

produtivo, de porte baixo, i preferido pelos produtores, 

por ser cultivado a livre crescimento. 

Os cu 1 ti v:c:u- Mundo novo e Catuaí, apresentam 

maturaçio bastante região, com inicio em 

fevereiro-março, em plena estaçio chuvosa, prejudicanao 

as operaç5es de colheita e preparo do p·rodcd: o. 

condições, o caf[ submetia□ ao processo tradicional de 

colheita (v:i.a s2c:.:1.), 

inferior (bebida riG). 

de altitude no · E:;;t:adci, 

predomina o cultivar Kouillou, de portE alto, r�stico, 

produtivo e com maturaçâo mais tardia, possibilitante a 

colheita no período mais seco do ano (julho-agosto). Este 

e: u. 1 t i ,,./ �:\ 1.. e ;;d: ua 1 men t: e plantado em todas as 

regi5es produtoras de c�fci da A�azonia (PAULINO et alii, 

bfJa cond :i.,;;:óes 

p1antaç5es apresenta a desvantasem de ser suscetível ao 

-Ferrugem de c,-:,_-Pcei\"O CHemiléia vastatrf,-.,_·)., qi_,,,.-' 

mostradc bastante agressivo na regiàc (VENEZJA�O 

cultivar apresenta tambim sementes 

pequenas e de cor marron, características i. n f} u.t? :r,



ruim. 

n B. 
• 1 • M 

comercia 1zaçao em rB.zão do seu a.specto 

A maior parte das lavouras de Kouillou foram 

implantadas com sementes trazidas pelos produtores da 

, .. eg ião Sudeste (Espírito S,:1.nto), sem nenhum controle 

ofici:c.i.1. 

lavouras de Kouillou, grande 

variabilidade quanto � produtividade, 

das plantas, forma e tamanho dos frutos e s2mentes. 

Devido � localização geogrifica do Estado de 

Rond6nia, distante dos principais centros de consumo da 

produçio e de proauçao de insumos modernGs, o transporte 

destes produtos torna-se bastante oneroso. Desta forma, a 

viabilidade econ8mica da cultura de cafi no Estada, fica 

muito dependente da relaçao preço do produto/preço dos 

insumos. 

RcndSnia mantenha uma cafeicultura 

C omp E:t i t i 'v',1, e 

colocar a disposiçio dos produtores novas progênies de 

CjU.'2 ,,l. 1. ém de 

elevadas, apresentem tambim resist&ncia ou tolerância às 

principais doenças e pragas; e, sementes com bom aspecto 

comercial. Este t�abalho tem par objetivo avaliar dezoito 

C. 

Instituto Agran8mico de Campinas, Estado 

Paulo, afim de indicar as mais p�omissoras para 

serem multiplicadas e distribuídas aos produtores locais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

(� espec12 e. canephora tem distribuição 

geográfic:0. bem ampl:,:1., ocor1--endo em u.nF,\

Continente Africano, da Rep�blica da Guini e Libiria ao 

Sutjâo e Uganda. Chevalier, citado por FAZUOLI (i9ü6) 

a f i nTI<=•. que est 8. espécie tem grande capacidade de 

adaptaçio. Devido a boa adaptaçio a regi5es baixas, 

quentes e tlmidas, com temperaturas médias anuais entre 24 

e 26ºC, esta espec1e é de grande interesse para o Estado 

de Rondônia, viabilizando o plantio de caii nas áreas de 

m2ni::ff altitude. 

Do ponto de vista mundial, C. canephara tem 

grande i m p ,::,i-t â n e i "' 

aproximadamente 30¼ 

econômis:a, 

d:::1. ofert;;i. de cafi no mercado 

internacional. Apesar do produto ser considerado inferior 

em rela�io à qualidade da bebida e aspecto ao de C. 

arabica, tem boa aceita�io no mercado, d 12'v' :í. dü ê>.O HH:::n ,:n-

pre�o, a sua grande utiliza�âo na indtlstria de cafi 



misturado com café arabica sem alterar as características 

deste� barateando o custa do produto final. 

Atualmente i cultivada em virios Países da 

Ásia, tais como: ;�ngola, Costa do Marfim, 

Uganda, Java, Indonisia e índia. Nas Amiricas é cultivada 

em menor escala, no Brasil, Equador e Guatemala. 

Do ponto 

t ;;,.mbém 

de vistv. gencitico a referida 

f:;,.t ores 

genéticos conferem resistfncia 

d Cl e a-Fee i i· o ( f-l. vastat ri.,'<·) C.B.D.

(Cal letatrichum coff'eanam) :::1. varias espécies de 

nematdides CFAZUOLI, 1986). 

Estudo sobre a biologia da reprodução de C.

canephora realizadas por MONACO & CARVALHO ,i972i, mostra 

que as plantas desta espicie sio auto-incompatíveis e que 

tanto o vento como os ins€tos participnm da polinizaçio. 

conhecidos .. 

Diversos cultivares 

t--· ; .-
•• ,C\ .t ::> con1c: l<ou:i.1 Tou. 

Guarini, Laurenti e Bukobensis. 

de C. ca.nephora

( Con i J. on) _. Fi.'.ob u·::, t <':1., 

Observa-se entre os cultivares conhecidos no 

Pais, grande variabilidade qua�to a produtividade, porte, 

di-fundido,

principalmente, nos 

Minas Gerais e Mato Grosso. 

l< o u. i. ·1 1 ,:) u. e 



As Kouillou, instala.d :a.s nos 

H¾Os t r am·-sf::. bastante produtivas, d2vido 

seleçio massal efetuada pelos próprios 

produtores. Entretanto, obsErva-se grande variaçio entre 

as plantas com relaçio ª capacidade ?rodutiva, ipoca de 

maturaçio, forma e tamanho das folhas e frutos, coloraçio 

dos fn.1.to�-, e toler5ncia i doenças. ( Pt-�ULHW et B.1 i i, 

1979 E 1984). EstEs autores, encontraram plantas com 

( e o m p 1· i d o,,; médios 

pequenos. Algumas p]antas apresentaram sementes maiores 

do qu.e êl.�, Enconl:1",'<d<'iS:- tio cu.1tiv<➔.l .. C::,.tu.::,.i de C. arabic.a E 

Guarini de C. canephora. CCJfHO D ta�anha das sem€ntes e 

impor t :;,i.n t ,:::: , no comircio internacional, 

genitico, visando obter progênies superiores com relaçio 

a esta característica. 

estudou o comportaffisnto de 

prog&nies de Kouillou, selecionadas no Estado cio Espírito 

indicou como mais produtivas as progfnies 63 E 

i6ü, com 4:.':i,<) e beneficiadas ·por mil covas. 

Observou tambfm uma variaçSo guanto a epoca de maturaçâo 

dos frutos e grau de 1nf2cçio pelo agE-nte da ferr�gem (H. 

,.,.. ;, ❖: 

.�· .l . .  .r.._. 

poucas folhas infectadas e pequeno nJmcro de p�stulas per 

consideradas tolerantes á refcrid� doença. 

maturaçSo dos frutos, 49¼ das plantas 

foram classificadas c□�0 precoce, 



E's.t u.dr:i dB. qued<:1. nB.t u.ra 1 cie fnJ.t os, no 

período da colheita, nos cultivares Catuaí de C. arabica 

e 1( ou. i 1 1 ou , de C. canephora mostrou que a porcentagem de 

frutos caidos no chio foi muito baixa no cultivar 

Kouillou (0,32¾), desprezada. Assim sendo, 

dispensar no caso de cultivo do Koui1lou as 

opera�5es de arrua�ão, levantamento do café caído no ch5o 

(varre�io) e a esparrama�io do cisco <PAULINO et alii, 

BATISTELA SOBRINHO et alii (1987>, em Sinop, 

i'i:cü o Grossc .• estudaram o comportamento de cafeeiros dos 

cultivares Kouillou, de C. canephora e Mundo novo e 

Catuaí, de C. arabica, plantados em mata natural raleada 

e a pleno sol e verificaram que o cultivar Kouillou foi o 

mais produtivo e se comportou melhor em plantio sombreado 

do que a p 12110 '.:',O 1 . 

O c:::i.fé Kouillou tambim 

comportamento na região de Alta Floresta, 

com condi�5es climiticas caracterizadas por temperaturas 

elevadas e má distribuição de chuvas. Nestas condiç5es o 

cultivar Kouillou sem irrigaçio, produziu 60¼ a mais do 

que Catuai e Mundo Novo irrigados (BATISTELA SOBRINHO & 

SANTINATO, 1986). 

Estudo da f2no]ogia de cafeeiros Kouillou 02 

C. conephora ,-:; C:;;.t u.c:,. ·i 

et alii (1983b), no Rio de Janeiro, em local com 200 m de 

altitude, mostrou crescimento dos ramos plagiotrcipicos e 



i;, ,.

ortotr6picos mais acentuado no cultivar Kouillou (44¾ a 

mais)'. Os autores observaram tambim que o ntlmero de 

rosetas com frutos foi menor no cultivar Kouillou, porim, 

o ntlmero de frutos por roseta foi maior. O período 

decorrido entre a floração e a colheita foi de 200 dias 

para Catuaí e 315 dias para Kouillou 

E·t (í.S'7]) em trabalhos de 

controle químico da ferrugem do cafeeiro verificaram que 

o cultivar Kouillou apesar de ser suscetível a doença, 

apresentava baixo índice de infecçio e boa retençio 

t a.nt e, p l <":Ul t �- ·;. t 1"' :::,. t :,,_ rJ as e o mo nao 

fstes autores afirmam que está cultivar tem resistfncia 

de campo (horizontal). 

MUL.LE:F, ( í ?fJ4) , tambim afirma que o tultivar 

Kouillou apresenta resist&ncia horizontal 

ferrugem do cafeeiro, da mesma forma que nos cultivares 

Ic<:1.tu >?. C:;-�t imor·. 

Se9undo 

incomp1.et::�. 

Kouillou e Icatu. 

[;3KE:S (l.983), 
' . -'-" 

1nd 1c<:"i. 1;:;.;1.c>

foram encontradas em populaçôes .. 1 ·-

U t.·: 

Para Castilho 2t a1ii, citado por CADENA 

•::. é:\ i n e C) tr; p 1 :r.:::- t �;1. Ol.t 

horizontal, a qua) i mais ad2quada para cultivas perenes. 

Preocupados com o p�oblema da ferrugem 

se:1 E.'C ion:0.r· P 1·· (}9 i:.::n l (=:;·3 ,j (�: 

_, -
\j \.) 



i. i:.1

resistentes a esta doen�a e tambim transferir caracteres 

de re�istência para os cultivares comerciais suscetíveis. 

Sendo C. canephora fonte de 

resistência a� agente da ferrugem, diversas prog&nies de 

e. canephora e h 1'. b 1· i d os interespecíficos vem sendo 

principais regi5es produtoras de 

Em Ca.mp in�.-s, São l·'aL\ i o, FAZIJOLI 

Cô.f'É. 

et a"lii 

(1986) avaliaram prog&nies de cafi Robusta, utilizando-se 

uma progfnie de Guarini como testemunha. As progênies de 

Robusta C 1647, C 1655 e C 1653, se destacaram quanto ao 

p ·r o du t i :v' i d 8. d •::: c:on s. t =�t.t: ou.····�;,:.� tB.mbem g i· ,rn d e. 

varia�io na produtividade dentro das prog?nies E a 

ocorrência de plantas com frutos e sementes grandes, de 

interesse na comercialização. 

Em trabalhos realizados por Gf.\LLO et alii 

(1986) e ROCHA et ,:'! i. i :i. ( j_ 978) , em Moe•.!'..<.•., �)5.o F'<';\.U 1 o, SE' 

destacaram as progênies C 2290, C 640 e C 1598-1 de 

i f:,?'5 dE C7u.a 1- i n i 1 

de Mundo Uovo i2 C,,.tu.<=1.J'. dE C . .arabic.a. 

'::;.l.f.P f2T Í o·c E':S-

A prog@nie C 2290 

médi,':1. iü, bastante promissora 
., .... • ... 

com 1--01:c�.;;.ao t.\ 

E�tct caract2ristica. 

avaliou prosen12s de Guarini Em 

Ribeirio Preto, Sio Paulo, constatando de modo geral boa 

variação quanto ao vigor E produtividade. As pro92n1es C 



l. •':,
·'-' 

Em Caratinga e Ponte Nova, 
-· .

!..:,,::;,,- .:-... 1 ·;;'

ARAUJO NETTO et �li i (1975) 12 1�R1�UJO l>JETTO ( i 978) 

1 . 
A • 

ava,1aram progen1es de Robusta, Guarini e Kouillou de C. 

canephora, Chalotti d,:::· C. congensis €� híbrido C. 

canephora CU J. t: :i. V,!. i .. Uganda X C. congensis. Nesd:es 

trabalhos, se destacaram as prog&nies Robusta Cal 10, 

Robusta 640 e Chalott:i. i(,}ê.:.8--i, com produtividade bem 

superior às de Mundo Novo LCP 379-19 

utilizadas como 

e LCP 464·-· i'.5 

t ;3.mbém a 

ocorrência de ferrugem do cafeeiro em todas as plantas de 

Kouillou, 2nquanto que, a maioria das plantas de Robusta 

nio apresentaram sintomas da doen�a. 

A capacidade ptodutiva de cultivares de 

espécies diplÓides portadores de fatores genet1cos de 

resistincia às raças de ferrugem foi avaliada por PAULINO 

et a 1 i i (1978), em Marilandia no Espírito Santo. Neste 

cultivares de especi12s diplÓides foram 

estatísticamente, menos produtivos do que o Cultivar

O ,:: u l t i ,..,., ;.,. 1· L.�tttrt�nt:i.i C�o1

Ern trabalho conduzido por PAULINO (1981) em 

Marilandia, Espíritc Santo, com pro0E�ies dos cultivares 

Guarini, Robusta P37 e Kouillou de C. 

µrogfnie de Kouillou foi a mais prcdutiva. 

,..., 
,,., Instituto Agron6mico de Campinas, São 

Paulo, atravfs de cruzamento artificial entre as esp{cies 



i4 

C. canephora e C. ara.bica., obteve o cultiv=i:!x Icatu, de 

� 
grand� interesse i?.:C:f.Jf\OITll c1:,.; V :i.go,· 

produt ivid:,:1.de 2 as 

fisiológ:i.c{j.s de H. va.-sta.tri,'<· (MONACü et: a.1 i i ,i 1.?74 ·' 

MARQUES & BETTENCOURT, 1979 e FAZUOLI, 1991). 

fonte!:; de 

MOHt.!ir� et a 1 :i. :i. ( i 977) , no Parani, estudando 

gar,;:ae, 12ffi 

genr1op lc•.·::,m�. d,::· C. c��nephora em c:omp:::\.rê'.ÇB.n com C. -E<rabica. 

e híbridos interespecíf:i.cos, constataram que as progen1es 

LC 1598-14 de Guarini, 

4782-7 MBR dP icatu, 

1598-11 EP 119 de Robusta 2 H 

foram moderadamente resistentes a 

doença. A progênie resultante do cruzamento do Híbrido de 

Timor com Caturra, PI 34 foi resistente e a progen1e de 

cruzamento entre Híbrido de Timor com Blue Mountain, PI 

50 mostrou-se imune. Deve-se ressaltar que o café Híbrido 

de Timor 2 originado do cruzamento natural 

canepho,-a t::: e. a,-.abica < E:E:·rTE:�t�c:c)i.Jl�·r .i i \7'7:3) . 

�3E!=i'.1-:\ ( i 981), 
.. , 

f"I O !·' c1. l" :,,\ n :,;1: , 

Erd:re e. 

a reação de diferentes espicies de Coffea e híbridos 

híbridos lcatu e Catimor. 

constataram plantas resistentes a □oenças nas prog&nies
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Devido impcn- t ânc ia econômi.:::B. dos 

nematóides para a cafeicultura, diversos trabalhos vem 

sendo conduzidos com o objetivo de se identificar fontes 

de resistincia ou tolerância à referida praga. 

GUfi'.I (i969)., no Espírito Santo, observou a 

cafeeiros, do cultivar Kouillou, pr6ximos de cafeeiros da 

espécie C. Bourbon, bastante infestada 

pela praga. Segundo este autor, existe forte indicação de 

• t n res1s .E":nc1<=1. genitica do cultivar Kouillou ao nematóide H. 

e:,,:lgaa. 

FAZUOLI 0.,t ::d :i. i (i978), 1�m Gu.a :i. rr1b é, 

Paulo avaliaram progênies de C. 

interespecificos, €' JTI com r:,ltB. 

infesta�io de H. incognita, destacando-se, com relaçio ao 

vigor e altura das plantas, as progfnies C 2258, C 2291, 

C 226'l e C 22�i5 de C. canephora; LC 47Bi:'.-·7 dE-: Icatu

de Caturra X Híbrido de Timor). Os autores sugerem que 

estes cafeeiros tenham apenas tolerincia a· M. incognita, 

que se constataram ffmeas cm suas raízes, apesar 

de seu bom desenvolvimento. Com base nestes resultados os 

autores indicam a possiji]idad2 de se utilizar algumas 

destas progfnies como porta-enxerto. 

REBEL & FAZUOLI (1978), cm Maringa, ParaGtl, 

trabalhando com populaç5es de virias 2spicies de Coffea e 

h í l:ii- i d o-::., _, H. 



j_6 

incçgnita em C. arabica, C. canephara, C. congensi-s, C.

racemosa, e. dewevrei e <dguns h:í.tn-idos, p1-inciP<:1.lmente 

C. arabica X C. canephora.

cultivar Kouillou destacaram-se as prosênies 66-13 e 69-

5; no cultivar Robusta as prog&nies 640 e Cal 

Gu;,;_r in i, :,:\·,;; Co l , " 
.l. "! . 

FAZUOLI & COSTA (1983), em Tupi Paulista, 

São p;_:1.U 1 o, em condi�5es de viveiro, identificaram fontes 

de resistfncia a M. incognit.;i 

canephara, destacando-se Robusta LRPCH 3940-1 e C 1652-

15, com 100¾ de plantas resistentes ou moderadamente 

grande variabilidade quanto i resistência a H. incagnita. 

<"- 1 i :i. 

estudando o comportamento do porta-enxerto LC 2258 de C. 

canephora no c1.-2senvo 1. vim,;:.'nt o p 1-o d u t i v :i. d a d e 

cultivares Mundo Novo e Catuaí de C. arabica, em ireas 

ni:::matóide:·;s M. incognit.a, 

resistfncia ou tolerfincia deste porta-enxerto e sugeriram 

sua utilizaçio no controle da referida praga. 

FE:Ri::.:t-,:z 

reaçâo de cultivares de C. arabica, e. canepl,ora,

congensis 2 híbridos inter2sp2cíficos, 

incog11i ta, .. ., -..:) . gencitipos de C. 

estu.d:0.dos, L.IC ; T !-· 
1-• .L '....r 

e. 

.•··. 
l •• t i25TP e LIC 2258-13 C 

126TP, se comportaram como resistentes. 



LIMA Et a1ii (i9E:7> 

i ,
,.

I 

avaliaram prog&nies de 

C. canephora e C. cangensis com rela�ão à resistfncia à 

M. incognita, raça 3. Neste ensaio as progênies LCP i598-

ii, LCP 1598-14, C 1651-6, LC 2258 TP se comportaram como 

resistentes. As progênies LC 2258 Pa e LC 2258 TP, já vem 

sendo utilizada como porta-enxerto. 

;_:i,} i i ( :í. 'i'iÜ) 

resistência a M. incagnita em progênies dos cultivares 

Robusta e Bukobensis tie C. canephora, constataxam que as 

progênies de Robusta <C 1652-15, planta 137TP, C 1655-7 

LIC 2258-14 planta 1i8MC e LIC 2258-44

planta S5AD), apresentam resistência à praga. 

MEDINA FILHO (1977), em Campinas, Sio Paulo, 

em condii5es de campa, quanto a resistência ao ataque ao 

bicho mini:?iro (Peri leacoptera coffeel la>. 
.•, 

u au t cff

acentuada variabilidade quanto ao grau de infesta�io. A 

espicie C. stenoplylla mostrou-se imune, enquanto que, C. 

ara.bica, e. 

. , ' 

�1-lt se ep t :t \/•::-: 1 s 

ca1,ephora e C. congensis,· r·eve1ara.m···se 

observaç5es em lavouras de 

Kouillou no Espírito Santo e Minas Gerais, constataram 

que raramente o bicho m1�21ro ultrapassa o nivel de dano

E·c on ::;rn J. e o 

FERREIRA 2t al11 (1979) em Caratinga, M1nas 

Gerais, estudando o comportamento dos cultivares Mundo 



:l.8 

com relaç:io a infestação por bicho mineiro, observaram 

que para uma mesma infestai;:io, a mortalidade das larvas 

no cultivar Kouillou foi 100¾ maior em comparação a Mundo 

Novo e Catuaí. 

Em N;:,.tividad,2, 

a 1 i i ( i 983<:l.) estudaram infesta�ão por D1cho mineiro nos 

cultivares Catuaí e Kouillou em lavouras intercaladas e 

isoladas. Foi observado que a porcentagem de ataque foi 

maior no Kouillou intercalado. ·�ara o cafi Catuaí a maior 

infestaçâo ocorreu 

e a -f e e i 1· o C a t u ::;_ í inf'est ai;:ão fo:i. 

qu.e nos-, 

!Ti(2flOr, 

devido ao Efeito de "pi�.nt<?s arm<:,di1h:::.." do l<cu:i.11ou .. 

a do 

(H�pothenemus hampei), que causa em C. 

canephora se constit:ue 11<�. m::,.:i.·::, import:::i.nte pi·z.i.92, 

espécie. Observa-se que o ataque da praga i mais intenso 

em cafeeiro da espécies C. canephora, 

... -:J.rabica. Isto pi" ov:,:1.'v'e '.!mente.• 

facilidade de penetraçac do inseto, pois, os frutos de C. 

canepha1·a poss,u.em •?::xoc,,,.·rpo e endocarpo mais delgados e 

mesocarpo menos aquoso do qu(� e. ar��bica. O per]'. oda d2 

tempo entre a +laraçâc e colheita 6 maior em cafeeiros d� 

.t::-anepf{o1--.a ) pe)··m:i t indc) 

Trabalhos efetuados 

-· L 
t;,:" J •. 

. . 

m <:l. 1 iJ 1- n u. n1 f: 1- ri 

mostram a pre+er&ncia □e 

ataque da broca a frutos de cafeeiros da espicie C. 

maturaçio cios mesmos. 



1 C,i 
... , 

infesta�5es de broca causam prejuízos consideráveis, pel& 

perd� do peso dos grãos, queda de frutos e mi qualidade 

do pi·oduto. PAULINI & PAULINO (1979), em trabalho com o 

cultivar Kolti 1 lou, observa1·am perda d,:é' PESO de

aproximadamente 20¾ quando se beneficiou lote de café com 

86¾ de frutos brocados Cc6co); o tipo do caf� passou de 3 

P<:1.l"a 7/8. 

ob sei· v<:1.1· am 

YOK O Y1;MA ( 1. 978) e PAULHH 

queda acentuada de frutos durante o seu

d esen vo 1 vi ffl(,: n to, em e. c.anephora como l'::m C. 

ar.a.bica, chegando a "'tingi 1· rtJ'. ve i ·::í de 3(� a 40¾, · dev ide ao 

Com relação a qua11dad2 do cafi a mercado 

bastante competitivo e e:><:igt.:1ite. ''l\:,J. 

qualidade do c:;dé :::ir-····::} 

características físicas do grio cru (cor, tamanho, form�. 

densidade e uniformidade), do grio torrado (homogeneidade 

da película prateada) e principalmente as 

características organolépticas da bebida taroma e sabor). 

(BRASIL, 1985). � de conhecimento geral qu0 a espécie C . 

relação a qualidade da bebid�. 

aiii 

. ;J.ra.bica com 

12stuc::::i.r·am 

q u. :e,. 1 i d =0. d e d ,,, b e b i d :::,. d e C . e a: n e p h ar a e u. "i t :i. 'v' a 1· !<. e, u i 1 1 ou , d e 

interespecífico natura1 dE C. ,.:,_rabica ;.,: C. 

dewevrei (,:::;�_f'é F':-..:,,.ti.) 0: dE: '::,u::,i.::�- 'linh:,?-gcns. 21·ocedent:efa d::, 

Etiópia em comparação com a de Mundo Novo. Neste trabalho 



foi utilizada uma escala de valores adotada para C . 

.ara.bica que mostrou-se pouco adequada para outras 

espécies, em vista de fugir aos padrões estabelecidos. 

Assim, embon,_ as amostras de Kouillou tenham sido 

classificadas como de bebida 

características próprias que nio correspondem ao tipo de 

bebida "dura" do café ai-ab i ca. Segundo os aut m·e·;,; o r :,:1. to 

do caf� do tipo robusta ser considerado de bebida neutr�, 

nada tem a ver com a qualidade de sua bebida, que 

realmente tem gosto característico, mas apenns ao fato de 

poder ser misturado ao arabica, em certas proporçôes, sem 

deixar gosto específico. 

TEIXEIR1� ,�t alii (t979) 

qualidade da bebida de amostras de sementes de alguns 

cultivares de C. canephora e C. cangensis em comparaçao 

com o culti·v'a1· Kouil1ou d,2 C. canephora e l"iundo rfovo de 

C. ar.abica. Os dados indicaram que algumas amostras 

deram bebida melhor do que o padrio Kouillou, porém, 

nenhuma se revelou melhor do que Mundo Novo. Observou-se 

:=1 ITl os t 1· :,,. ·:.� d 12 e.

apresentaram melhor qualidade do que as nao despolpadas, 

indicando que a operaçio de despolpamento contribue para 

melhorar a qualidade da bebida desta espec1e. As amostras 

Preto revelaram-se de melhcr qualidade oe bebida, 

relação 1s das outras tr&s localidades: 
·- . • r,, 

l:Et;":.":; 



Segundo GARRUTI et al1i (1975), a quantidadE 

máximi de C. canephora (cafi Robusta) que pode ser ligada 

a C. arabica cuitiv<:>x Mundo Novo com b•=.'bida -mole ou d1..tr"a, 

sem causar variaç5es significativas nas propriedades 

sensoriais, foram 35¾ (aroma) e 40¾ (gosto>. 

Segundo FERIA-MORALES Cs.d. ), da Organizaç�o 

Internacional do cafi, a educaçio dos consumidores, sua 

demanda por cafis de boaqualidade, e a atração exercida 

PE·los cafés suas características diferentes e 

originais devem constantemente estimular :.::,. atenção par·:::\. 

os aspectos qualitativos e o potencial para a pesquisa 2 

o desenvolvimento na esfera do sabor do cafi. Os robustas

podem desempenhar um P<Õl.PE1 importante neste aspecto. 

Deve-se reconhecer que a qualidade para os cafts· Robusta 

e tão essencial quanto para os arabicas, e que e afetaaa 

fatores que afetam a qualidade destes. Como 

ocorre com o cafi arabica, um robusta de mi qualidade 

transfere suas características negativas � bebida. 
.• 

. 
,. 

. 

preciso, porcanto, parimetros claros para 

qualidade dos robustas, levando em conta suas 

características peculiares de sabor. 

s:,i:,:mentE: do 

pesquisadores, quanto 

um das principais componentes da 

nas partes da planta 

virias procect2nc1as e de diferentes 

, - l - . 
2spec1es e 1nhagens.



22 

Apesar da exist&ncia d� um mercado para o 

cafi �em cafeína, a ocorrincia do alca16ide deve ser 

benéfica, pois, o produto com cafeína i geralmente mais 

aceito pelos consumidores. Segundo CARVALHO et a1ii 

(1983) o teor de cafeína, gue se acha concentrada nas 

sementes, vai-:í.a entre <:"\S espécies de Caffe.a , hav,2ndr.> um 

grupo de espicies, nativQs de Madagascar, que não possuem 

esse a1calóide, enquanto outras, como e. c:anephora, 

encerram teor geralmente elevado. 

Segundo Charrier (1978), citado por CARVALHO 

( i 983), r:i b:-:·or de n .. ,, .. 
o . .:> Ef:-PeC l.125 e. 

arabica 

4, 0}�. 

TANGO & CARVALHO 

(1983) analisaram o teor cafeína em amostras de 

semente·;;; de 

c:anephora, C, 

r e a t u , e a t i mo 1- ' e ti. 1 t i V :aT ,:2 s d e e. ar a b i e a ' e . 

constatando valores de 

!...,7\u·rent:i.i. 

variabilidade encontrad� entre os cultiv�res de C. 

ou aumentar o teor de cafeína nessa espécie. 

MAZZAFERA (1990 2 MAZZAFERA & CARVALHO 1991) 

com o obj2tivo de selecionar cafeeiros com baixo teor de 

:;:-,_ v;,1_ 1 :i. ou. diversos materiais de C. arabica .,



constatando grande variabilidade no teor do alcalóide, 

com v�lores entre 0,8 e 1,7¾. As maiores variaç5es foram 

encontradas no cultivar Icatu. O autor estudou também o 

metabolismo da cafeína e verificou que, dependendo da 

espécie, o metabolismo se comporta diferentemente com o 

estágio de desenvolvimento do fruto. Assim, com exceção 

de C. dewevrei. e C. -salvatri.,'<·, o teor de caf,;;;:í.nci. se 

mostrou maior em frutos imaturos do que em frutos maduros 

nas espécies estudadas. 

A contribui�âo do porta-enxerto np teor de 

cafeína em grios de café foi estudada por HELLO et alii 

(i976). Os resultados obtidos indicam que o porta-

enxerto, independente de seu gendtipo, nio exerce efeito 

mensurável sobre o teor de cafeína nos grios. 



3. MATERIAL E MéTODOS

3. i.

exp e-r imen t <=1. l 

loc c1. l í zai;: ão >2 caracterízai;:io da irea 

foi instalado em março ➔ ()0 + 
.( . .. 1..J ,,i.. }, 

Estação Experimental 

·•• ' r. . 

�-\ondc}n1a., 

no Município d2 Outrc 

lê\t J.tu.d2 s1J l e .( �:: (;) 1 •• ll-

com altituce em torno de 300 � 

u ,::: 1 i. :r::,?i.
..t .... 
U-:.:t. 

ar 80\ e um n1t100 

relativa do ar estio r2lac1anados � seguir: 



Tabela i. Mcidias mensais de temperatur�, 

Meses 

.Jane i \" o 

F e•.;e·r e ir o 

�Jurihc 

Juiho 

pluvial 2 umidade relativa do ar (período 1982-

1990) para a localidade de Ouro Preto D'Oests/ 

RO. 

Temperatura 

24,6 

24,7 

2E'.1? 

E:5 J i

•::1 /1 r-r 
1 •• , • 1 ; / 

pluvial (mm) 

26 i ·' (�• 

r; r\ .{ 
CC; l, 

95,4 

Umidade Relativa 

do ar on

137, 4 

fl6 ., B 

r>;Y r::: .i. 
.• ._ .. } .t. 

O solo da área experim2ntal i Pod2ól1c□, dE 

fertilidade m2d1�, 



onclu.1ado (SILV(-'1 

físic�s e químicas do solo sâo apresentados a seguir: 

Tabela 2. Características químicas e físicas �o solo a& 

area experimental, camada de 0 a 20 cm. Ouro 

Pr e:-t o--RO 

Análise Química Valores 

t , . � . 
ma er1a organ1c& 

P (ug/cm 3 ) 

C:;_ (nHc:-:q/i0(;i cm 3 ) 

H + AL (meq/100 cm 3 ) 

Análise Física 

S:i.1 te 

Anilise efetuada nG Labar2�cir1c □e Ani11sc de Solos 

ESALG/USP, Piracicaba, SP. 



3.2. Delineamento experimental e Tratamentos 

Utilizou-se o delineamento em blocos ao 

:::,.caso, com 

parcela e duas plantas por cova. O espaçamento utilizado 

foi 4,5 m entn:: linhas e 3,0 m entre as covas. Come 

bordadura foi plantada uma linha de caf221ros ao redor do 

E><Pf::rimentci. 

- Tr;;.tamentos:

As prog&nies dos cultivares analisados neste 

trabalho, prov1eram do Instituto Agronômico de Campinas e 

suas sementes sio resultantes de �olinizaç�o aberta. Sâo 

2 Kouillcu 70-14 

4. Kouillcu 66-3

�- Robusta 2258-i 

7 . i< e u. i 1 I .::) u (:, '? .... :5



1.1. . !<ou i 11 ou 70•-j 

12. Robusta col-10

i 4. !< ou i 11 ou f.,6-· i 

15. Robusta col-5

16. Kouillou 69-i5

17. kouillou 68-7

:í.8. La1,.u-enti1 co1-.. :í.ü 

- Plantio:

O plantio foi efetuado em março de 1981, em 

C ITl .  1"::i 

entre as mudas na cova foi de 20 cm. 

- Adubações

As adubaç5es no plantio e em cobertura foram 

efetuadas com base na anilise de solo, desenvo1vimento 

vegetativo e produção dos cafeeiros. 

- Tratamento fitossanitário

fitossan1�irio constou 

coGtrole suím1co da broca-do-cafi (f/. 



<H. va-statri,•,:), dP acordo com recomendaç5es de Instituto 

- Controle de plantas daninhas

O controle das plantas daninhas foi efetua□o 

capinas manuais, 

acordo com as necessidades. 

3.3 Características avaliadas 

3. 3. i. Pl-odm;:ão

As coiheitas 

,::. q1..r.1.m1cas,

aproximadamente, 80¾ dos frutos estavam maduros (cereja) 

A produçio da parcela foi pesada 2 em seguida tomado uma 

k.s, :_::;_ 

beneficiamento, a fim de se obter a proctuç�o de caf� Lw�u 

e beneficiado; tipo, tamanha, e peso de sementes. 

3.3.2. Altura da planta 

A altura �a planta �01 medida com auxílio d2 

graduada, colocada no centra 0� cova, to�ancio-

distância do solo ate a 2xtr2midad2 apical de caule 

da p1�nta mais alta 



A altura da planta foi mea1da apenas no ano 

de 1986 e a partir desta data foi efetuado controle do 

crescimento através da prática de poda. 

3.3.3. Diimetro da copa 

o foi tomado no 

perpendicular & linha de plantio, colocanao-se a régu� 

plantas na cova e

extremidades máximas laterais das plantas. 

3.3.4. Frutos com lojas vazias 

Para avaliar a propor��º cte frutos com lojas 

vazias, foi adotado a tcicnica preconizada por ANTUNES 

FILHO & CARVALHO (1954) que consiste em se determinar, ern 

100 frutos maduros, quantos f)utuam, quando 

colocados em recipientes com água. 

3.3.5. Tipos de sementes do tipo chato 

tomou-se uma amostra de i00 gramas de caf/2 beneficiado d2 

de sementes (ch�to e m�c�) icra� 

separadcs manua:�cntc e pesados em balança i2 prec1saa. 



3.3.6. Tamanho das sementes 

O tamanho ctas sementes de tipo ch:;,.to 

determinado, tomando-se uma amostra de 400 gramas de café 

beneficiado, de cada parcela e submetendo-a, a uma série 

CtJm2r·c 10 C .:._;\ f ê f::: :L 1·· C) ; com 

orifícios que variam de 1. (}/64 a 24/64 polegadas 

proce·s�,o B.V8.1 ia largura .da seraente e pode ser 

utilizado em vista da correlação positiv�, 

existente entre w comprimento 2 a 

cálculo da peneira midia foi utilizado e método 

preconizado por 

multiplica,· os 

respectivos pesos 

KFWG 

·::;oma r · ::\ 

' " 

dividir pele peso total da amostra ac graos 

3.3.7. Peso das sementes do tipo chato 

t ipr) ch:::\tc) foi efetuado segundo mftodos preconizados por 

umidade das sementes de cada amostra. 

O p2s□ de 100 sementes fo� oot�do tomando-se 

de 100 sementes oe ca0a parcela e pesadas em 

balança de ?recisao. u g�au □e u�1�ade +ci acterminaJo em 

' •· 

e :..; t u ·r z�. �-.'.. 



foi corrigido e uniformi�ado para a umidadE 

de i ur. 

3.3.8. Rendimento 

o �-· e -f E r· e -· s> E 

porcentagem entre o peso do cafi benef1c1a00 para o ac 

e :;3_ t é e c1c C) 

Para o cilculo do rendimento tomou-s2 

400 gramas de café coco de cada progen1e que 

ao benefi�iamento em maquina aproprida. n 
w 

e o beneficiado foram pesados em 
, ' . ) 

ti �.:i. J. :,1 n ç: :,,. o e

3.3.9. Qualidade da bebida 

A determinaçio da qualidade 

prova de x1cara foi efetuada por um classificador oficia1 

no Estaco de Rondônia. 

- Prova de xícara

De cada prosênie foram t□ffiadas 100 gramas de 

qu.c 

atingirem cor achocolatada (torraçSc americana) 

granu1açâo midia apropriada. A seguir +01 



.J:.:í 

infus5o colocanao-sc 10 9 de po para 100 ml 

em ponto de fervura. 

cinco 

degustador habilitado. 

q:..J.(:: 

3.3.10. Sólidos solJveis e cafeína 

As-

cafeína das prog?nies estudadas, 

Companh12. C::1.c i q1 .. tE 

3.4. Análise estatística 

foram determinadas 

- ••. r- .!. 
'-· ,::-l, 'f t:: 

·c,;ubmet idos

vari5nc1�, segundo o delineamento em b1ocos Llu a;aso. 

nos n1ve1s ae 5¼ e :¾ de pr0Dab1li�aa; 

cm 

No caso de diferenças significativas, as 

5¾ de probabilidade 

vazias, sementes 

com dados transformados 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A 

características produção 

1cjas va;::.:i.as, 
·1 f. • a,,.uia

tipo chato 

áa v:,;x :d�nc lB. 

? 1 ::;..n ta, 

f:: moe;.; .. , 

d i :$.metro 

' . .  
met 1s:1. € P J;;·::,CJ

tratamentos pelo teste F ao nível d2 1¾ de probnbil1daas 

(Tabel;-,1 U. 

Os dados midios de produçio das progen�2s de 
., 

cafeeiros analisadas, em quilogramas 02 caff beneficiadc 

por parcela, no período 1983-1990, achara-se na Tabela 2. 

An <=•.1 :i. •:i,).n cl e:, esta tabel� observa-sE 

coeficiente de viriaçâo para a prcduçâo +oi de 

prc9f:ni2s de cafeeiros roousta. Isto ?r□vavelment2 

experimente analisaao ter si□o efetuado 



com nJmero elevado de cafeeiros por parce1a e seis 

Pelo teste de Duncan ao nível de 

significativas entre si. Destas, oito são do cultivar 

Robusta, cinco do Kouillou e uma de Guarin1. 

g r-u.po progênies 

ver:i.ficou-··se que d e eu l t :i. v:,:s ·i- Robus;t �-'- p1·og f:n ie m;:;;.i•:::-

2259 cuja midia por parcela foi de 20,09 

quilogramas de café beneficiado. Resultado semelhante foi 

obtido por GALLO et alii (1986) em trabalho conduzido em 

l"iococ<:l .. , Estado de Sâo Paulo, 

g,2nét ico 

demonstrando ter 

Destacaram-se tambim as prog2nies 1647, 2258-1 e 1655 com 

d ,., 
p 1· o,. uç:oes l.B,83

1647 e 1655 e 2258-1 também se 

mostraram produtivas 
·- . 

EITI t_;:.i;np :1.n:::1.�; J BF' ( F(�ZljQL.1 

A progfnie 2258-i vem sendo estucada come 

fonte de resistência ao nernatdide H. incagnita e H. 

cafeeiros selecionados receberam na �eça□ 

:Jenit :i.ca do Instituto Agrcn8m1co de Campinas o nome 

cultivares ccmerciais de C. 

F AZi.J[;f_ I e t 

alii, 1.•�fJ?). 

•• l -
1_11:.:.' 



1655 tambim foram identificadas 

p1ant�s com resistfncia a M. incognita ( GONCALVES 2: t 

a 1 i i, l. 990, 

i987) 

LIMA ,::::·t i987, GONÇALVES & FERRAZ, 

Robusta apresentam cafeeiros resistentes a todas as raças 

de ferrugem conhecidas (BETTENCOURT & CARVALHO, 

C OITiC) 2,. s ·s u. tn E·:· rr; n1 a 1 C) ·i-

importincia pelo fato de associarem produçâo, resistência 

ao agente da ferrugem e a nemat6ides. 

Das progEnies de Kouillou que nio apresentam 

diferenças estatísticas n1:;r.1 ·:::.

produtivas foram 70-14, 66-3 e 69-5, com produç5es midias 

em kilogramas de caf� beneficiado por parcela &e 19,80, 

i 9, 3:3 e 18,67. Estas prog&nies apresentam resistência 

moderada ao agente da 

i90v)). 

Na progen1e 69-5 encontrou-se plantas com 

resistfncia aa nemat6ide M. incognita em Haringá, Parantl 

CREBEL & FAZUOLI, 1978). 

A prog&nie 66-3,

pertencente ao cultivar 

cc,rn 

cui]ogramas de cafi beneficiado por parcela. 



•·1_, lo/ 
-.:.i-/ 

O comportamento dessa prng&nie foi excelente 

1 
,., 

em i· e. <:1.r,;:ao a produc:io em ensaios realizados em Mococa, SF' 

(GALLO et alii, 1986 1 ROCHA et alii, 1978) e em Campinas, 

SP, (CARVfilHO et a1:i.í, 1979), evidenciando bo<>. capacidade 

dP.· a.daptac:�.c. 

Robusta col. ,:;· 
... )} 

pertencendo ao grupo das mais produtiv�s, tem 1mport&nc1n 

pois-, foi relacionada por RODRIGUES et al:u 2H1 

tr21b<'.:l.lho·::, dE�si::-nvol vidor:; ncj C.I.F.C. 

Investiga�5es das Ferrugens do Cafeeiro), como fcnt2 de 

O eu l t :i. v ::,. i" i0, tC:i. ;:1. qu.(::: 

apresentou a menor produção, cujos resultados foram 

semelhantes aos obtidos por Pt-1ULil·JO E·f 

c:om 0·5 dados obtido is 

parcela, estimou-se a produçfüo de cafi beneficiado por 

cujos d ::;.d o·;; 1:::ncant r,,,.m·--·se 

Analisando-se est& tabela, verifica-se 

4. 

que as progen1es 

de Kouillou começaram a produzir mais pr2coc2mente do que 

com destaque par� as prog&nies 66-1, 69-15 E 

hectare de caf� bin2fic1ado. 

'T l. r-r 

l •_,1 � e 765 quilogramas por 

Na cultivar Robusta, as maiores produça2s na 

primeira colheita, foram obtidas pcias progfnies 2286 e 
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1646, com 468 e 443 quilogramas por hectare de CB.fé 

beneficiado. 

O cultivar Guarini 1675 situou-se entre os 

mais tardios para entrar E:m prodw;:ão, 

apenas 235 quilogramas por hectare de cafi beneficiado na 

primeira colheita. 

As progênies do Koui11ou 

apresentaram tambim anual da produção cio 

gue as de Robusta e Guarini, principalmente a progênie 

Koui 11 ou 66-·3. Uma observação complementar 

de produ�âo encontra-se nas Figuras 1, 2 

Para todas as proginies do cultivar Kouillou 

colheita (Tabela 4). Das prog&nies do cultivar Robusta, 

as de prefixo 2259, 2258-i, 2286 e 2257, j_nici::i.r:.:i.1r1 o 

referido ciclo, à partir da terceira colheita. 

o 

p \-c;g ;z-.--n 12 l f!J�l5, 

e: 1,.;, l t i \/ ;�. \"' Gu;:1. i· i n i 

tambim iniciou o ciclo bienal de produç�o 

a partir de terceiro ano ae produçâa. 

Observa-se tamb�m 

altcraçfo do ciclo bic�al 

1989. Isto se deve à ocorrenc1a de estiagem prolongada no 

2-.n,:; de 1988, provccanac 

(eh u n-;b � n h D ) ; prejudicando a produçâo a2 

1989, que deveria ser bem m�1s clevad�. 



Os dados médios em quilogr�m�s de cafi 

beneficiado por hectare, estimados no período 1983-1990, 

foram colocados na Figura 4. 

p 1 .. ogên ie do 

Observa-se atravcis 

cultivar Robusta 

da Figui-a 4, 

22!:.'i9, um::,. d <':l. s, m:::l.1 ·:, 

produtivas, atingiu no referido período, a média de 1858 

hect <"."Ci2 de 

produçâo e 43¾ superior a atingida pela progen1e do 

cultivar Laurentii col. 10 e 219% superior i produção 

midia de cafi do Estado de Rond6nia (BRASIL, 1991). 

4.2. Altura da Planta 

As médi;;-..s referentes a altura das Plantas, 

das progênies avaliadas, obtidas no ano de 1986, estao na 

Tabe1B. 2. 

Analisando esta tabela verifica-se que onze 

PDTE:ffi, 

diferença estatística signi+icati,,/B. 

I)u.ncc,.n �:i. 
C;' ,}./ 

... J /+ . Destas, nove são 

de Kouillou e uma de Laurentii. 

con�,t ,:;tau. 

.-, f", -'.- t- .-. 
.1,;.:1i '·· f ,:: pelo te·:c;te 

foi Robusta 2259 c�m 

A altura mcid1a das prog&nies □o cultiv�r Robust� 

�levada para cafeeiros com apenas 5 anos 

· .. ,::.-

mostram crescimento �ais elevado devido as e ond :L ,; ÔE'.:; 

climiticas a& regi�o, caracterizadas por tempe��tuT� 
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precipitação elevadas e curto período de estiagem. Em

Campihas, São Paulo, resiio com condiç6es clim�ticas mais 

amenas, as prog&nies de Robusta 1647 e 1655, atingiram 

::;(nos de a 1 t ui·as de 

respectivamente (FAZUOLI et ali1, 1986). 

4 e:· '...J 5, l. m, 

Distingue-se tambim, pelo teste de Duncan a 

5¼, um grupo de progênies de menor altura e sem diferença 

estatística entre si. grupo encontram-se seis 

prog&nies do cultivar Kou111ou e uma de Guarini. A 

progfnie mais baixa foi Kouillou 70-1 com 2,86 m. 

nível 

Constatou-se uma 

entre a altura 

correlaç5c positiva no 

média das plantas das 

progênies e a produçio média por planta (Tabel� 9). O 

pelas progfnies nas condiç5es e\•? f-<ondôni<)._, 

considerada desvantajosa, principalmente por dificultar 

as operaç5es de colheita e tratamento fitossanitirio. 

4.3. Diimetro da copa 

Os dados médias sobr2 o d�árnetro da copa das 

progênies estudadas, obtidos no ano cie 1986, acham-�c n� 



Através desta tabela observa-se que, de modo 

gerai·, as prog&nies de Kouillou mostram maiores valores 

para a característica diimetro da copa. 

Pelo teste de Duncan destacam-se as 

progênies de Kouillou 66-i e 69-15, respectivamente, com 

2,38 e 2,26 m de diâmetro. Os menores valores foram 

obtidos pelas progênies oe robusta col. 5 e col. 10, com 

i,73 e 1,78 m. 

Ne;te trabalho nao foi constatada correlação 

entre di�metro médio da copa e 
. ~ . " 

a proctuçao aas progen1es. 

Entretanto, constatou-se uma correlaçio negativa ao n1vel 

de 5% entre a altura mcidia das plantas e o di&metro mtd�o 

da copa. (Tabela 9). 

4.4. Frutos com lojas vazias 

As midias relativas a porcentasem de frutos 

com lojas vazias, das progfnies estudadas, nc período 

1983-1990, acham-se na Tabela 2. 

Observa-se atravcis desta tabela que tod3s as 

progen1es mostraram po1-c2ntagem baixa de frutos com lajas 

vazias, com valores inferiores 

devido ao +ato que 

bastante selecionadas 

Campinas, 

as referidas 

no Instituto 

Provavelmente, 

prcgcn12s foram 

�gron6mica de 

Segundo FAZUOLI (1977), de modo geral, todas 

as plantas apresentam uma certa quantidade de frutos coffi 
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lojas vazias, numa proporçio ae ati 10 a 15¾, dependendo 

das cbndiç5es do ano. A escolha de proginies com reduzida 

quantidade de frutos com lojas vazias � importante, po1s, 

o referido defeito afeta o rendimento.

Pelo teste de Duncan a 5¾, distingue-se um 

grupo com sete progênies com os valores mais baixos para 

frutos com loj�s vazias, porém, sem apresentar diferenç� 

significativa entre elas. Neste grupo de prcginies, 

quatro pertencem ao cultivar Robusta, duas a Kou1llou e 

uma a Laurentii. O menor valor foi apresentado pela 

h 

progen12 Robusta 2257, com dE frutos com 

vazias. 

4.5. Tipos de Sementes 

As médias relativas aos tipos de sementes 

chato (normal) e moe&, obtidas no ano de 1990, esta□ na 

TabelB 3. 

Pelo teste de Duncan a 5¼ de probabilidade, 

nove progfnics se destacaram com porccnt�gens de sementes 

do tipo chato superiores a 90¾, porem, sem diferença 

significativa entre elas. Destas, 

cultivar Robusta e uma a Laurentii. O maior valor foi 

obtido pela prog&nic de Robusta 1647, com 95,4¾. As altas 

percentagens de sementes do 

estas progê�ies se Justifica 

tipo chato alcançadas por 
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bastante selecionados pelos pesquisadores da Seç5o OE 

Genitica no Instituto Agron6mico de Campinas. 

Os menores valores para sementes do tipo 

chato foram obtidas pelas progfnies de Kouillou, sendo 

cinco progênies com valores inferiores a 80¼. 

A proginie de Kouillou 66-1 fuostrou apenas

65,8¾ de sementes do tipo chato.

a ·semc"ntes do t1pc moca, 

verifica-se pei� que os maiores valores 

pertencem às progênies de Kouillou. 

K ou. i l 1 ou 66·- i 

Pelo teste de Duncan 

e 69-·t5., com '.34, i

, •. :!. �)½ J d e·s t ac D. r· :::, _111-··:; e: 

e 27,i¾ de sementes de 

tipo m,:::,c;c",. Em trabalho conduzido por 

(1979), no Espírito Santo, e o m o e u 1 t i v :,,d- K ou i l · l ou , +' o i 

obtido valores entre 16 e 25¾ de sementes ao tipo moca, 

most·rando que fste cultivar pode apresentar valores 

relativamente altos para este tipo de sementes. 

Segundo FAZUOLI (1977) a elevada suantidadE 

de sementes tipo moca i desfavorive] por contribuir para 

reduçâo do rendimento do cafi. 

4.6. Tamanho das sementes 

S t?:.; ITI E: n t f:� �- G ,;:: 

Os valores m0dios refe�2ntes ao tamanha d�s 

avaliadas atr�vis do cálculo da peneira méd1a, no ano de 

1990 (alta produçio), acham-se na Tabela 2 
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Atravfs desta tabela observa-se 

progihies com peneira midia mais alta, não di-ft�riram 

significativamente entre si, pelo teste de Duncan a 5¾. 

Destas, sete pertencem ao cultivar Robusta., uma a 

Kouillou e uma a Guarin1. A progfnie de Guarini 1675, foi 

a gue mostrou sementes maiores, com peneira midia 16,55. 

Resultado similar foi obtido por ROCHA et alii (1978), em 

Mococa, SF'. 

Em relação is proginies do cultivar Robusta 

vei-ifica-s,2 que 2259 e 2286, com peneira média elevad� 

niste trabalho, também se destacaram em Mococa, SP (GALLO 

et a.1 :i. i, 1986), e�quanto as prog2n1es i647 ·' 

obtiveram valores elevados de peneira mcidia em trabalhos 

realizados em Campinas por FAZUOLI et 1 . . 

a. 11 ( i <i-'86 )·. 

A prog&nie de Kcuillou 69-5, situada entre 

as de peneira mtldia mais elevada, e de grande interesse, 

pois , mos ti-a a possibilidade de se obter 

seleção materiais superiores dentro ao cultivai- Koui11ou, 

cai r21açio ao tamanho das sementes. 

f:::,.t G impor·t:::,.ntE:. .. , 
,,_,, 

observaç�o de que nas pros&nies de Robusta e Guarini, com 

cxce�ac a Robusta col. 

sementes nas peneiras mais altas com valores de dezesseis 

para cima (Tabeli 5). Analisando-�c esta tabela constat�-

as prosen12s Guarini 1675 e Robusta 2259, 

Quanto às progênies de Kouillou e Laurcnt1i, cm gera,, as 



sementes estão concentradas nas peneiras mais baixas (15 

e abaixo>. 

O tamanho das sementes e importante com 

re1aç:ão B.o aspecto do produto, principalmente para 

mercado externo. Entretanto, para a ind�stria de cafi 

solüvel, pBxe·ce que o tamanho das sementes nao e t C\O 

importante, mas sim, a sua qualidBdE. 

4.7. Peso de Sementes do tipo chato 

As midias relativas ao p&so de 

chato, das progãnies estudadas, 

acham-se na Tabela 3. 

100 sementes do tios 

obtidas .no ano de 1990, 

Atravis do teste de Duncan a 5¾, distingue-se um �rupo de 

dez proginies com maior piso e sem diferen�a estatística 

Nfste grupo acham-se sete progªnies do 

cultivc-:r Rcbu.<.:,tB., duas-, do i(oui11ou e uma do Cua1·1.ni. 

Kou :i. 11 ou 69·-·!5 ,.
. 

i-OJ. B. com

gramas, s2guid� pelas prog&nies Guarini 1675 e Robusta 

2257 E 2259, respectivamente, i4,:3 

O valor obtido para a prog2n12 Koui11ou 69-5 neste 

trabalho esti ae acordo com valores encontraaos 

PAULINO 2t alii (1979) no Espírito Santo, que variaram de 

7,5 a 17,4 gramas, dependendo do taraanho �as sementes_ 

Com re1a�Jo a progªnie de Robusta 2259, o peso atingidc 

e pouco superior 
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constatado por GALLO et alli (1986> em Mococa, SP, com 

13,7 gramas. 

4.8. Rendimento 

O rendimento em porcentagem (peso de cafi beneficiado x 

100/peso do café coco), das dezoito prog&nies avaliadas, 

obtido no ano de 1990 (alta produ�io), são relacionados a 

seguir: 

Progfnies Rendimento 

1. Robusta 2259 .. 61,00 

2. Kouillou 70-14 61,00 

3. Robusta 1647 .. 57,75 

4. Kouillou 66-3 . 53,75 

5. Robusta 2258-1 54,50 

6. Robusta 1655 54,25 

7. Kouillou 69-5

8. Robusta 1646 54,75 

9. Guarini 1675 52,00 

10. Robusta 2286 53,00 

11. Kouillou 70-1 53,00 

12. Robusta col-10 54,75 

13. Robusta 2257 49,75 

14. Kouillou 66-1 57,50 

15. Robusta col-5



4'7 ,I 

i6. i<oui11ou 69---i::.; 

17. l<oui11ou 68-·7 6i, 50 

, ('\ 

J.O . L.a, . .n· i:m ti i col·-H,

Analisando-se estes dados constata-se que os 

rendimentos variaram entre 49,75 e 61,5¾. Com exceç�o o� 

progenie Robusta 22�37, com 

t:J:;;.:L>(0 1 <3.S prog�nies de moco 

rendimento relativamente 

alcançaram vaiares 

considerados normais para i" 
- '

superiores a C. arabica, CUJO rendimento e em torno de 

O menor rendimento da progfnie Robusta 2257, 

provavelmente, se deve a maior espessura da casca que os 

frutos desta progênie apresentam. 

4.9. Qualidade da bebida 

d:,�.s 

estudadas, obtida atravis da prova de xícar�, do produto, 

cujas amostras sao da produç�o de 1990, encontra-se na 

T,�.bE'J.::,,. ó .

Observando-se esta tabe'J.a, constata-se que a 

prog&nies apresentaram neu.i:: 1··<.\ ) 

Algu�as progênies como Robusta 1655 e 2259, 

mostraram bebio� cnccrpada (com caracterí�tica da bebida 
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ÀS i,ou.i l lou 66-:➔

apres�ntaram bebida um pouco inferior, classificada como 

neutra-levemente ric (com característica de iodo>, 

provavelmente devido a presença de defeitos como verdes, 

ardidos, entre outros). A presença destes de+e1tos e 

comum em cafis colhidos no sistema tradicional (derr1�a 

no chio) e preparados por via seca (n5o despolpaaos). 

qualidade da bebida foi 

baseada na escala de valores adotada para a espcicie C. 

arabica. 

Segundo CARVALHO 2t a1ii (1990) e TEIXEIRA

(1972), esta escala de valores nao se adapta bem 

para a classificaçâo de outras espicies, 

fugirem aos padr5es est�belecidos. Para TEIXEIR� st alil 

(1972), o fato do café do tipo robusta ser classificado 

como de bebida neutra, nada tem a ver com a qualidade de 

que realmente tem gosto caracteristico, mas 

c2rtas propar�5es, '=) /� iTI d {-2" i )-(:� ) .. 

misturado ao ara01ca, 

J.. 
'f'' 

S□ SLO espec1 lCO .

em 

classificaçâo correta da bebid� 

Cc,fé l 
, 

nCt 

::J.r2,.bú::..=-x. 

n i=.:c es ·:; 1 d �:"i.d (':· d 1� 

(s.d.) da Organizaç�o 

Internacional ao Cafci, ceve-sc reconhecer que � qualioacie 

para os cafis robustas d tio essencial quanto para os 

arab1cas, e �ue i afetada pelos mesmos fatores sue a�etam 
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a qualidade dos arab1cas. Como ocorre com cafi arabica, 

um robusta de má qualidade transfere suas características 

negativas � bebida. i preciso, 

parãmetros claros para avaliar 

robustas, 1 ,evando em conta 

peculiares de sabor. 

a 

An�lises efetuadas 

Internacional do Cafi, mostram 

lavado, livre de defeitos, 

portanto, estabelecer 

qualiaade dos cafis 

suas 

pela 

que em 

as 

caracteristic�s 

Organização 

cafci Robusta 

caracteristicas 

indeseJáveis de sabor como rançoso, podre, mofado e 

outros estio ausentes ou consideravelmente reduzidas. Na 

aus&ncia destes atributos fortes, pode-se perceber mais 

facilmente as caracteristicas desejáveis de sabor como 

ácido, c1tr1co, cereais, verdes e grama. 

4.10. Sólidos solúveis e cafeína 

Os valores de sólidos so1tiveis 2 cafeína 

para as progen1es estudadas estio na Tabela 6. 

Analisando esta tabela veri�ica-se 9U2 o 

tear de scilidos sol�veis variou entre 26,3 e 31,8½, �endo 

o m2nor valor para a progJnies de Rcbusta 2286 e o maior 

para Laurentii cal. t0. 

Valores similares foram relatados por MDRAES 

et alii (1974> em Campinas, sr . Estes autores observaram 

valores entre 24 e 29¾ para o cultivar Kouillou e 28,3¼ 

para Guari�1. 



Quanto a cafeina, observou-se neste trabalho 

valorés entre 1,43 e 2,37¼. A proginie de Kouillou 69-5 

atingiu o valor mais elevado e a Robusta 2259, o mais 

baixo. Em trabalho desenvolvido por CARVALHO et alii 

( i 983) ·' com diversos cultivares de C. 

observou-se teores de cafeina variando de 1,84¼ para o 

cu 1 ti va1· Koui 11 ou 

semelhantes aos encontrados neste trabalho. 

Segundo êste au t on-?s 

encontrada entre as cultivares 

'>/::1.lo·re·:E-

possibilidade de seleç:�o para reduzir ou aumentar o teor 

de cafeína nesta espécie. 

Sendo e. c.anephor.a 

indJstria de cafi soltlvei, as prog&nies com 

maiores teores de s61idos so10veis e cafeína, seriam as 

ma:i.s :J. p r i:Jd u.,;. 5".i:J do 

d2scafeinado, sendo a cafeina 

produç:ãc, c!e rncd i e ,,,nH?n t O!:, e 

CMAZZAFERA & CARVALHO, 1991). S2gundo estes autores o 

c:.:,.+é d e·,:,c <",\+e :i. n ,�d o t l�:·rn 

significativamente, sendo grande o volume de cafeína 

e de cafeína pura restar�am aos pa1ses prcdutores de catJ 

duas alternativas: p-.::.· 1 e, 

melhoramento genitico materiais com baixo teor de cafein� 

ou tot:0.1 aus&nc1a d2st2 alcal61de; e a seguna� continuar 



51 

a obter o café descafeinado pelos processos conhecidos 

atual�ente e tentar obter por melhoramento geniticc 

materiais com teores altos de cafeína. 



5. CONCLUSÕES

resultados obtidos pode-se 

tirar as seguintes conclus5es: 

i. 

beneficiado, caracteristicas vegetativas, de frutos e de 

do cultivar Robusta; 69-5 de kouillou e 1675 de Guarini 

podendo ser indicadas para o plantio comercial. 

2. o e u. I t i. \/ �? .. 1-

prog@nies mais precoces quanto

i).P 1- r..;�.f•>n t C)tl 

a p r o d ct i;: �-� () , 

mais elevados no primeiro ano de colheita e maior 

cu l t :i.\1 ar 

as do cultivar Kou1llou alcan�aram menor altura e maior 

diâmetro da copa. 



4 C U, 1 t i \J 3. )
"' 

t'E: ·:;:. Robust t\ ., 

Laur2ntii prosinies com porcentagem de 

sementes normais (tipo chato) superiores as do Kouillou. 

prog2n1es do cultivar Kou:i.11ou, de

modo geral, mostraram maiores porcentagens ae sementes ao 

tipo moe:::,. 

ffia i or \la 1 01 .. 

6. GE Robu.st �?t 

comercial do que as de Kouillou, 

2 

das prog&nies 66-3 e 69-5. 

? . CJs cultivares Robusta e Guarini apresen-

tB.-r:,1m progf.n:;.12·::, e c)rn maior porcentagem de sementes nas 

_,:. c,_,t:: 
'··' ... • __ t ,' 

altas (16 2 acima); nas de Kouillou a con-

Robusta 2259 e de Guarin� 1675 

71½, cias scfficn�cs nas peneiras mais ). t :,,,.·::, .

8. No cultivar Kouil1cu com 2xc2ç�o da pro-

10e sex2n�es do tipo 
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Tabela 3. Análise da variância para produção média de café beneficiado (1983-1990), altura, 

Fontes de 
variação 

diâmetro da copa, frutos com lojas vazias, tipos de sementes, peneira média e peso de 
100 sementes. ouro Preto D'0este-R0. 

Quadrados médios e significância 

c;L Produção Altura Diâmetro FrutosO Tipos Sementes º Peneira Peso de 100 
(KG) (m) da copa com lo- Chato Moca média 

(m) jas va- (%) (%) 
zias 

(%) 

Tratamentos 17 13.7028** 0,0523** 0,1703** 8,7526** 314,1459** 314,2512** 6,9694** 

Blocos 5 97,9014 0,2412 

Erro 85 5,3324 0,0187 0,0159 2,3607 22,8484 22,8315 0,6344 

c.v. (%) 12,90 4,56 6,20 9,67 6,89 23,06 5,23 

Média Geral 17,88 2,99 2,03 15,87 69,28 20,71 15,20 

** Significância com níveis de 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste "F" 

0 Análise estatística com dados transformados em Arc.sen.J x 
100

sementes 
( g) 

25,3353** 
1,1657 
3,8775 

15,72 
12,51 

O'> 

ó'.; 



Tabela 4. Médias das produções de café beneficiado (período 1983-1990), frutos 

com lojas vazias, altura e diâmetro da copa, ouro Preto D'Oeste-RO. 

Progênies 

Robusta 2259 
Kouillou 70-14 
Robusta 1647 
Kouillou 66-3 
Robusta 2258-1 
Robusta 1655 
Kouillou 69-5 
Robusta 1646 
Guarini 1675 

Robusta 2286 
Kouillou 70-1 
Robusta Col-10 
Robusta 2257 
Kouillou 66-1 
Robusta Col-5 
Kouillou 69-15 

Kouillou 68-7 
Laurenti col.10 

c.v. (%)

Produção 

(1983-1990) 

(Kg/parcela) 

20,09a 
19,80ab 
19,37abc 
19,33abc 
19,04abcd 
18,83abcd 
18,67abcd 
17,98abcd 
17,93abcd 

17,78abcd 
17,77abcd 
17,67abcd 
17,41abcd 
17,21abcd 
16,73 bcde 
16,37 cde 

15,91 de 
14,03 e 

12,90 

Frutosº

Lojas vazias 

(%) 

6,31 def 
7,81abcde 
7,20 bcdef 
8,73abc 
9,49a 
6,12 ef 
8,22abcd 
7,40 bcde 
7,87abcde 

8,06abcd 
8,58abc 
7,47 bcde 
5,22 f 
6,13 ef 
7,89abcde 
9,02ab 
6,86, cdef 

6,55 def 

9,67 

Altura 

da planta 

(m) 

3,15a 
2,96 bcd 
3,llab 
2,99abcd 
2,99abcd 
3,09abc 
2,93 bcd 
3,00abcd 
2,88 d 

3,llabc 
2,86 d 
3,07abc 
2,99abcd 
2,87 d 
3,09abc 
2,87 d 
2,92 cd 

2,98abcd 

4,56 

O Análise estatística com dados transformados em Arc.sen. ✓ x 

100 

Diâmetro 

da copa 

(m) 

2,08 
2,09 
2,04 
2,14 
1,98 
2,09 
2,16 
1,92 

1,82 
1,98 

cde 
cde 
cdef 

bcd 
defg 

cde 
bc 

efgh 

ghi 

defg 
2,17 bc 
1,78 hi 
1,96 efg 
2,38a 
1,73 i 
2,26ab 

2,14 bcd 

1,88 fghi 

6,20 
O'\ 

l,C, 



Tabela s. Médias relativas à sementes dos tipos chato e moca, peneira média e 

peso de 100 sementes, do tipo chato, Ouro Preto D'Oeste - RO. 

Progênies 

Robusta 2259 
Kouillou 70-14 
Robusta 1647 
Kouillou 66-3 
Robusta 2258-1 
Robusta 1655 
Kouillou 69-5 
Robusta 1646 
Guarini 1675 
Robusta 2286 
Kouillou 70-1 
Robusta Col-10 
Robusta 2257 
Kouillou 66-1 
Robusta Col-5 
Kouillou 69-15 
Kouillou 68-7 

Sem.entes8 

chato 

(%) 

93,21abc 
86,49 def 
95,44a 
79,87 fg 
89,52 bcd 
93,68abc 
76,47 g 
93,95abc 
87,60 cde 
92,99abcd 

80,52 efg 
93,38abc 
94,63ab 
65,86 h 
90,96abcd 
72,88 gh 
75,55 g 

Laurenti col.10 92,58abcd 

c.v. (%) 6,89 

Sem.entes• 

moca 

(%) 

6,78 fgh 
13,50 cde 

h 

efg 
fgh 

4,55 
20,14 bc 
10,47 
6,31 

23,52 b 
6,04 

12,39 
7,00 

fgh 
def 

efgh 
19,47 bcd 

6,60 
5,36 

34,13a 
9,03 

27,llab 
24,44 b 

7,41 

23,06 

fgh 
gh 

efgh 

efgh 

Peneira 

média 

16,23ab 
13,89 fg 
15,99abc 
15,15 cde 
15,96abc 
16,36ab 
15,78abcd 
15,36 bcd 
16,55a 
16,14abc 
14,25 efg 
16,llabc 
15,68abcd 
13,38 

def 14,80 
13,40 
13,56 
15,09 cde 

5,23 

g 

g 

g 

O Análise estatística com dados transformados em Arc.sen. ✓ x 

100 

Peso de 100 

Sementes 

(g) 

14,32ab 
9,67 e 

13,51abc 
12,77abcd 
14,08abc 
13,37abc 
15,24a 
12,44 bcd 
14,72ab 
13,97abc 
10,30 de 
14,16abc 
14,56ab 

9,04 e 
11,53 cde 

9,44 e 
9,78 e 

12,34 bcd 

15,72 

-..J 

o



Tabela 6. Produções médias anuais no período de 1983 a 1990 em quilogramas por 

hectare de café beneficiado, Ouro Preto D'Oeste - RO. 

--

Anos 

Progênü�s 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Robusta 2259 315 494 2023 1650 3225 713 1258 5191 

Kouillou 70-14 581 268 2203 2197 3203 221 426 5555 

Robusta 1647 307 122 1679 2398 2916 269 762 5881 

Kouillou 66-3 467 109 2385 742 5000 94 524 4986 

Robusta 2258- 338 474 1889 1757 2069 223 2049 5290 

Robusta 1655 426 297 1095 2475 2602 561 1332 4148 

Kouillou 69-5 713 128 2252 844 3608 103 1078 5090 

Robusta 1646 433 185 1745 1195 3265 449 1539 4499 

Guarini 1675 235 364 1994 1556 3866 272 1362 3619 

Robusta 2286 468 473 2125 1703 2465 627 1498 3797 

Kouillou 70-1 643 75 1890 1616 3657 76 720 4474 

Robusta Col-10 443 210 2783 1188 2710 144 1233 4363 

Robusta 2257 243 389 2324 1341 2952 597 1310 3732 

Kouillou 66-l 843 182 1839 968 4340 110 275 4182 

Robusta Col-5 390 311 1804 1935 2125 90 713 5019 

Kouillou 69-15 767 278 2069 1424 3486 311 527 3253 

Kouillou 68-7 765 10 1987 782 4389 26 378 3439 

Laurenti col.10 255 169 1787 1160 2631 17 570 3796 



Tabela 7. Classificação por peneiras obtida através da produção do ano de 1990. Ouro

Preto D'Oeste - RO. 

Progênies Peneiras (%) 

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Robusta 2259 1 4 11 31 24 17 9 3 

Kouillou 70-14 1 7 25 30 23 12 2 

Robusta 1647 3 7 27 29 24 8 2 

Kouillou 66-3 1 5 17 25 29 13 7 3 

Robusta 2258-1 1 3 7 9 19 19 22 15 4 1 

Robusta 1655 1 5 11 28 23 18 9 4 1 

Kouillou 69-5 1 3 9 22 15 25 18 6 1 

Robusta 1646 1 4 18 23 27 18 7 2 

Guarini 1675 5 14 37 24 14 5 1 

Robusta 2286 1 4 10 27 23 23 10 2 

Kouillou 70-1 1 8 13 23 24 16 13 2 

Robusta Col-10 3 9 27 27 25 8 1 

Robusta 2257 1 3 9 24 20 23 16 4 

Kouillou 66-1 1 5 16 21 28 24 4 1 

Robusta Col-5 2 12 18 26 22 13 6 1 

Kouillou 69-15 2 6 17 18 24 25 5 2 

Kouillou 68-7 2 4 16 27 32 17 2 

Laurenti col. 10 2 13 20 33 23 8 1 

- --



73. 

Tabela 8. Qualidade de bebida, porcentagens de sólidos solúveis e 

cafeína, Ouro Preto D'Oeste - RO. 

Qualidade da Sólidos 
solúveis Cafeína 

bebida {%} (%) 

Robusta 2259 encorpada 27,2 1,43 

Kouillou 70-14 neutra ]ev. rio 29,9 1,78 

Robusta 164 7 neutra 26,7 1,63 

Kouillou 66-3 neutra lev.rio 28,2 1,78 

Robusta 2258-1 neutra 31,2 1,69 

Robusta 1655 encorpada 26,6 1,52 

Kouillou 69-5 encorpada 29,6 2,02 

Robusta 1646 neutra 29,4 1,64 

Guarini 1675 neutra 27,5 1,66 

Robusta 2286 neutra encorpada 26,3 1,68 

Kouillou 70-1 neutra lev.encorpada 29,3 2,22 

Robusta Col-1 O neutra 27,9 1,60 

Robusta 2257 neutra encorpada 31,4 1,81 

Kouillou 66-1 neutra 27,9 1,76 

Robusta Col-5 neutra lev.encorpada 29,4 1,69 

KouiHou 69-15 neutra 29,2 2,37 

Kouillou 68-7 neutra 1ev.encorpada 28,2 1,83 
Laurenti col. 1 O neutra 31,8 -1,81



74. 

Tabela 9. Conelações simples e parciais. Ouro Preto D'Oeste - RO 

V ARlÁ VEL PRODUÇÃO NÃO TRANSFORMADA 
VARIÁVEL PESO SEM NÃO TRANSFORMADA 
VARIÁVEL PENEI NÃO TRANSFORMADA 
VARIÁVEL ALTURNÃOTRANSFORMADA 
VARIÁVEL DIAM NÃO TRANSFORMADA 

TRANSFORMAÇÃO DA VARIÁVEL SEME CHA SEGUNDO ARCO SENO.J 
x

100 

TRANSFORMAÇÃO DA VARIÁVEL SEME MOC SEGUNDO ARCO SENO /X 
Vwo 

TRANSFORMAÇÃO DA VARIÁVEL FRUT LOJ SEGUNDO ARCO SENO /X 
Vwo 

RELAÇÃO DO NOl\fE DAS VARIÁ VEIS 

X l: PRODUÇÃO X 2: PESO SEM X 3: PENEII X4: ALTUR IX 5: DIAM IX 6: SEME CHA 1 
X7: SEMEMOC X 8: FRUTLOJ 

NÚMERO DE OBSERVAÇÕES: 108 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO SIMPLES 

X 1 eX2=0.1881803 X l eX 3 = 0.2291190 
VALORt= 1.9727 VALORt = 2.4234 
PROB.> t = 0.048217 PROB.> t = 0.016201 
X 1 e X 6 = 0.1677821 X 1 e X 7 = 0.1669928 
VALORt= 1.7523 VALORt = 1.7438 
PROB.> t = 0.078857 PROB.> t = 0.080310 
X 2 e X 4 = 0.2885748 X 2 e X 5 = -0.2544401 
VALORt= 3.103 l VALORt= 2.7088 
PROB.> t = 0.002822 PROB.> t = 0.007827 
X 2 eX 8 = -0.0125282 X 3 e X 4 = 0.4092341 
VALORt = 0.1290 VALORt = 4.6177 
PROB.> t = 0.892983 PROB.> t = 0.000072 
X 3 e X 7 = -0.5983428 X 3 e X 8 = -0.0523894 
VALORt= 7.6885 VALORt = 0.5401 
PROB.> t = 0.000001 PROB.> t = 0.596926 
X 4 e X 7 = -0.5474338 X 4 e X 8 = -0.0007979 
VALORt= 6.7350 VALORt = 0.0082 
PROB.>t= 0.000001 PROB.> t = 0.989590 
X 5 e X 8 = -0.0804847 X 6 e X 7 = -0.9978487 
VALORt= 0.8313 VALORt = 156.7050 
PROB.> t = 0.587330 PROB.>t = 0.000001 

X 1 e X 4 = 0.2295964 
VALORt = 2.4287 
PROB.> t = 0.015985 
X 1 e X 8 = 0.0089022 
VALORt = 0.0917 
PROB.> t = 0.924370 
X 2 e X 6 = 0.4184629 
VALORt = 4.7436 
PROB.> t = 0.000055 
X 3 e X 5 = -0.3349216 
VALORt = 3.6596 
PROB.> t = 0.000685 
X 4 e X 5 = -0.2099365 
VALORt = 2.2107 
PROB.> t = 0.027426 
X 5 e X 6 = -0.4934858 
VALORt = 5.8416 
PROB.> t = 0.000006 
X 6 e X 8 = -0.1 616213 
VALORt = 1.6862 
PROB.>t = 0.090791 

X l e X 5 = 0.0750906 
VALORt= 0.7753 
PROB.> t = 0.553928 
X 2 e X 3 = 0.8122722 
VALORt = 14.3377 
PROB.> t = 0.000001 
X 2 eX 7 = -0.4188362 
VALORt = 4.7488 
PROB.> t = 0.048217 
X 3 e X 6 = 0.5955531 
VALORt = 7.6329 
PROB.> t = 0.000001 
X 4 e X 6 = 0.5421927 
VALORt = 6.6435 
PROB.> t = 0.000001 
X 5 e X 7 = 0.4938807 
VALORt = 5.8478 
PROB.> t = 0.000006 
X 7 e X 8 = 0.1603396 
VALORt = 1.6724 
PROB.> t = 0.093450 
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Figura 1. Variação anual da produção de café beneficiado para os cultivares Robusta e 
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Progênies 

1.Robusta 2259 2.kouillou 70-14 

3.Robusta1847 4.kouillou 66-3 

5.Robusta 2258-1 6. Robusta 1555 

7.Kouillou 69-5 e. Robusta 1846 

9.Guarini1675 1 o -Robusta 2286 

11. Kouillou 70-1 12. Robusta col.1 o

13. Robusta 2257 14.Kouillou 66-1

15.Robusta col-5 16. Kouillou 89-15

17.Kouillou 88-7 18. Laurentí col.1 O

Figura 4. Média das produções (1983 - 1990), em quilogramas por hectare, de café beneficiado. Ouro Preto D"Oeste - RO.




