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A ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix) é fator limitante para a cafeicultura paranaense. Em áreas mais
frias e expostas a ventos, a bacteriose (Pseudomonas syringae pv. garcae) provoca danos significativos tanto
em campo como em viveiro. Visando o desenvolvimento de cultivar com resistência simultânea a estas duas
doenças, instalou-se um experimento de 13 progênies selecionadas com essa finalidade no IAPAR, Londrina,
Paraná (Tma = 20,8°C). O delineamento experimental usado foi de blocos ao acaso, três repetições e parcelas
de 10 plantas. As progênies avaliadas foram cinco de ‘Caturra’ x “Híbrido de Timor”, quatro de ‘Catuaí’ x
“Icatu”, dois de “Etiópia Sh1” x ‘Catuaí’, um de “Villa Sarchi” x “Híbrido de Timor”, um de ‘Caturra’ x ‘Catuaí
Sh2, Sh3’ e testemunhas, ‘Iapar 59’ e ‘Catuaí Vermelho IAC 81’. Foram avaliados a produção (em litros de
café cereja estimado visualmente), vigor vegetativo (de 1 a 10, sendo 10 a melhor), tamanho dos grãos (de 1
a 5, sendo 5 a maior), porte da planta (de 1 a 5, sendo 5 porte grande), ferrugem (de 1 a 5, sendo 5 altamente
suscetível) e precocidade de maturação (de 1 a 5, sendo 5 a mais precoce). A presença de bacteriose em
algumas plantas da progênie foi adotada como fator desclassificatório. Realizaram-se análises de variâncias e
testes de Duncan a 5% de probabilidade, para comparação entre médias. Estimaram-se os coeficientes de
determinação genotípica para as características avaliadas. A ordem de seleção por característica foi:
produtividade, vigor vegetativo, tamanho dos grãos e a ferrugem. Foram selecionadas, dentre as progênies
resistentes à ferrugem e bacteriose, duas progênies de “Icatu” x ‘Catuaí’ (nº. 4 e 5), uma de ‘Caturra’ x
‘Catuaí Sh2, 3’ (nº. 7) e uma do “Etiópia Sh1” x ‘Catuaí’(nº 15), pela produtividade, vigor vegetativo e tamanho
dos grãos. As herdabilidades máximas no sentido amplo destas progênies foram estimadas separadamente,
tomando a variância da testemunha como efeito ambiental e, por subtração, foi obtida a estimativa das
variâncias genéticas pela fórmula h2 = [σ2 progênie - σ2 testemunha] / σ2 progênie. Realizaram-se predições
das produtividades esperadas na descendência das plantas selecionadas e indicaram-se as progênies que
teriam progresso genético compensador, alcançando a produtividade da cultivar comercial Catuaí. Foram
indicadas para continuar a seleção as progênies, 4, 5, 7 e 15 que podem ter aumentadas suas produtividades
em 17%, 26%, 5% e 15%, respectivamente. A progênie nº 7 de “Catuaí Sh2,Sh3” tem o tamanho dos grãos
13% maior que de ‘Catuaí’. Com base em seleção antecipada, usando intensidade seletiva branda de 20%,
indicaram-se 24 seleções de 4 progênies para serem avaliadas regionalmente. Estas seleções também serão
avaliadas para a qualidade da bebida e avaliação precisa do grau de resistência e tolerância à ferrugem e
bacteriose. É esperada uma significativa contribuição na redução de danos, por bacteriose, em cafezais em
formação plantados nas faces Sul, Sudoeste e Sudeste e também em viveiros.
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