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Para regiões com temperaturas mais amenas (médias anuais entre 18 e 19ºC) ou com risco de 

geada existe uma escassez de cultivares dos ciclos de maturação precoce e muito precoce, ou 

seja, iguais ou mais precoces do que as cultivares ‘Acaiá IAC 474-19’ e ‘Icatu Precoce IAC 

3282’. Também poucas são as cultivares que apresentam resistência à mancha aureolada, que é 

causada pela bactéria Pseudomonas syringae pv. garcae. O objetivo deste trabalho foi identificar 

progênies de café de ciclo precoce e com resistência simultânea à ferrugem e mancha aureolada. 

O experimento E1102 foi instalado em setembro de 2011 em Londrina – Paraná no delineamento 

em blocos ao acaso com três repetições e cinco plantas por parcela. Foram avaliadas 15 

progênies F4 derivadas do cruzamento entre Coffea arabica da Etiópia e IPR 98. As cultivares 

IAPAR 59 e Catuaí Vermelho IAC 99 foram utilizadas como padrão. As avaliações de vigor 

vegetativo, produtividade, maturação, ferrugem (Hemileia vastatrix Berk. et Br.) e mancha 

aureolada foram de 2013 a 2015. Para avaliação de vigor vegetativo, foi usada escala de notas de 

1 a 10, sendo 1 para plantas menos vigorosas e 10 para plantas mais vigorosas. A produtividade 

foi avaliada em litros de fruto cereja/planta. O ciclo de maturação dos frutos foi avaliado para o 

estádio fenológico, presente em maior porcentagem, sendo: 1 = fruto verde; 2 = verde cana; 3 = 

cereja; 4 = passa e 5 = seco.  Para ferrugem foi utilizada escala de notas de 1 a 5, sendo : 1 = 

folhas sem esporos; 5 = mais de 50% das folhas com esporos. Avaliação de mancha aureolada 

foi baseada na escala de notas de 1 a 5 onde: nota 1 = ausência do sintoma nas folhas; nota 5 = 

mais de 75% das folhas lesionadas. Não houve diferença estatística para produtividade entre os 

tratamentos para os anos de 2013 e 2015. Foram identificadas cinco progênies (2, 3, 8, 12 e 13) 

que atingiram a fase de “fruto cereja”, em média, 25 dias antes que ‘IAPAR 59’, usado como 

padrão de ciclo semiperco  ce. Dentre as cinco progênies, três delas (8, 12 e 13) possuem 

resistência a mancha areolada e ferrugem, simultaneamente, além de alto vigor vegetativo. Além 

disso, no ano de 2014 as progênies 12 e 13 foram mais produtivas que às cultivares padrão, 

sendo a 8 similar as testemunhas. Essas progênies serão avançadas para próxima a geração de 

autofecundação. 
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