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REESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA COM A CULTURA DO CAFÉ No
ESPÍRITO SANTO '

Proposta da EMCAPA

I - INTRODUÇÃO

A EMCAPA vem executando uma programação de pesquisa com
a cultura do café, com o objetivo primordial de complementar o trabalho que o IBC estava realizando por delegação e competência.

C Com a extinção do IBC, torna-se fundamental que a EMCAPA

seja fortalecida, para assumir a execução de uma programação de—pes
quisa condizente com a importância da cultura do café, para o Estado
do Espírito Santo.

Com o objetivo de viabilizar a implementação das—ações
de pesquisa com café, no estado, a EMCAPA propõe algumas linhas de
pesquisa, ao mesmo tempo que apresenta à necessidade de apoio em rela
ção à recursos físicos, materiais e humanos, no sentido de adequar
sua estrutura quanto à geração e difusão de tecnologias para o seTO,

EST PROGRAMAÇÃO DE PESQUISA

Face aos problemas observados na cultura do café Arábi
ca e Contlon), no Espírito Santo, principalmente quanto à produtivida
de, ciclo produtivo, qualidade de grãos, pragas, doenças e estresse
hídrico, a EMCAPA propõe a seguinte, programação de pesquisa:
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EMCAPA

Linhas de pesquisa

1 Melhoramento Genético

OBS:

2

. Introdução e avaliação de germoplasma.

. Estudo da variabilidade genética dos clones e cultivares existentes.

. Teste da capacidade de combinação geral e específica de clones do
Conilon.

. Seleção de clones do Conilon quanto à qualidade de grãos, etclo
produtivo, produtividade, pragas, doenças e estresse hídrico.

Dentro desta linha, vem sendo conduzido pela EMCAPA o projeto MELHO

RAMENTO DO CAFÉ CONILON, na região norte do estado (período de set/
85 a jun/96).

Manejo e Práticas Culturais

- Manejo da irrigação.
. Conservação de solo e água (uso de cobertura de solo, quebra vento,

sombreamento, controle da erosão).
. Mato competição (controle de plantas daninhas).
. Poda (condução e renovação).
. Recuperação de solo em área degradadas com cafe.

* Consorciamento com culturas perenes.

OBS:

. População de plantas (aumento da densidade de plantio para mudas

clonais).

Estão sendo conduzidos pela EMCAPA os seguintes projetos de pesqui
sa: “AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PRÁTICAS VEGETATIVAS NO CONTROLE DA

EROSÃO NA CULTURA DO CAFÉ CONILON”, na região norte do estado ( pe
ríodo de jul/88 a out/97); “PRÁTICAS VEGETATIVAS NA CONSERVAÇÃO DO

SOLO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA”, região serrana (pe
ríodo de jul/87 a out/98) e “IRRIGAÇÃO DO CAFÉ ROBUSTA (Coffea ca-
nephora cv. Conilon)”, região norte (período de jul/86:a' jul/92).
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3 Solos e Nutrição

OBS. :

« Avaliação nutricional (estudo envolvendo o Sistema Integrado de
Diagnose e Recomendação - D.R.1.S.)

. Nutrição mineral: (envolvendo macro e micro nutrientes).

. Absorção de nutrientes pelo Café Conilon

. Calagem (métodos de determinação da necessidade de calcário).

. Adubação verde e orgânica

Estão sendo desenvolvidos pela EMCAPA os seguintes projetos: “SE
LEÇÃO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA NECESSIDADE DE CALCÁRIO EM so
LOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, nas regioes norte (com o Coni
lon) e serrana (com o Arábica) (período de jan/88 a mar/92); “NU
TRIÇÃO MINERAL E ADUBAÇÃO DO CAFÉ CONILON (Coffea canephora) NO

NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO” (período de set/85 a jul/92) e
"ABSORÇÃO DE NUTRIENTES PELO CAFÉ CONILON (Coffea canephora)”, re

: gião norte (período jul/90 a dez/95).

4 Fitossanidade

OBS. :

. Broca-do-café (Controle Biológico - estabelecimento e produção de

inimigos naturais).
. Outras pragas (Estudo do nível de dano e controle)
- Doenças (etiologia. e controle)

A EMCAPA vem desenvolvendo os projetos: “CONTROLE BIOLÓGICO DA

BROCA DO CAFÉ - Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) * (Coleoptera
scolytidae)”, região norte (período de abr/86 a dez/92); “OCOR
RÊNCIA E CONTROLE-:DA CIGARRA-DO-CAFEEIRO NO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO”, região serrana (período de jan/91 a dez/94) e “OCORRÊNCIA

DO BERNE DO CAFEEIRO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, região serrana
(período de jan/91 a dez/92).

5 Fisiologia Vegetal

Mod EMCAPA - 002

. Seleção de clones do Conilón para resistência à seca.

. Relações hidricas.

VINCULADA À SECRETARIA DE AGDICHIETIIDA
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Quadro resumo das ações de pesquisa propostas

LINHAS

—
MELHORA-

—
MANEJO E

—
SOLOS FITOSSA-

—
FISIOLOGIA

E PESQUISA

—
HMENTO PRATICAS E TOTAL

AÇÕES DE GENÉTICO

—
CULTURAIS NUTRIÇÃO

—
NIDADE VEGETAL

PESQUISA

Em execução pela
EMCAPA [0 o3 o3 03 - 10

A serem implemen
tadas o3 o7 04 o3 o3 20

TOTAL 04 10 o7 o6 o3 30

111 — INFRA-ESTRUTURA

Para o desenvolvimento das programações de pesquisa, hã neces
sidade de estruturas que envolvam recursos fisicos, materiais e humanos com

patíveis com a demanda de projetos.
Para à execução dos projetos de pesquisa, envolvendo os produ

tos de importância econômica e social, além da produção de sementes e mudas

relacionadas com a produção de interesse da economia capixaba, a EMCAPA

conta com três Estações Experimentais e nove Fazendas Experimentais, sendo

duas ligadas à sede da empresa (Aracruz e Viana).

A localização das Estaçoes Experimentais mostra que OS cen
tros de maior demanda de tecnologias estão bem servidos dos serviços que

a empresa vem prestando aos seus usuários. Região Sul: Estação Experimental

Bananal do Norte (Pacotuba/Cachoeiro de Itapemirim), mais as Fazendas Expe-*

rimentais de Cafundo e Alfredo Chaves (Alfredo Chaves) e de Vargem Alta

(Vargem Alta); Região Centro-Serrana: Estação Experimental Mendes da Fonse-

ca (Aracê/Domingos Martins), mais as Fazendas de Venda Nova (Venda Nova do

Imigrante) e Santa Maria Jetibãà (S.M. de Jetibá) e Região Norte: Estação Ex

perimental de Linhares (Linhares), mais as Fazendas de Sooretama (Linhares)
e Marilândia (Marilândia).

A asas a dana CS do a ia oo ado As on iai oa aula Ba dk
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A estrutura de apoio à pesquisa, da EMCAPA, inclui —Tlabo

ratórios, bliblioteca - divídida entre as três Estações e a Sede - esta
çoes meteorológicas, câmaras de conservação de sementes, casas de Veger
tação, unidade de beneficiamento de sementes e setores de estatistica,
computação e climatologia.

Em termos de laboratórios, especificamente ligados aos pro
gramas de pesquisa com cafe, tem-se o de Controle Biológico da Broca-do-
café (Linhares) e, de forma indireta, os de Química e Fertilidade de So
lo (Venda Nova e Linhares), de Física de Solo e de Fisiologia Vegeta]
(Linhares), de Entomologia e de Fitopatologia (Linhares, Domingos Mar
tins e Cachoeiro de Itapemirim) e de Cultura de Tecidos (Domingos Mar
tins).

Quanto à recursos humanos, diretamente envolvidos com as
pesquisas em Café, tem-se três pesquisadores (Solo e Nutrição, Fitossani
dade e Melhoramento), mais quatro (Manejo e Práticas Culturais, Fitossa-
nidade e Fisiologia Vegetal) de forma indireta; para apoio à pesquisa,
entre técnicos agrícolas, auxiliares rurais e laboratoristas,com dedica-
ção especifica a EMCAPA dispõe de apenas doze funcionários.

Considerando àa implementação de novas ações de pesquisa,
é necessário apoio governamental quanto a recursos físicos, materiais e
humanos, no sentido de se adequar a estrutura em relação à geração e di
fusão de tecnologias para o setor cafeeiro, uma vez que a empresa já en
contra dificuldades para a viabilização das ações de pesquisa prioritá
rias no sentido amplo.

Em termos das necessidades, são colocados três pontos fun
damentais, a saber:

Recursos físicos

- Laboratório de produção de inimigos naturais (70m?), visando imple
mentar ações do projeto de Controle Biológico da Broca do Café... Ol

. Casa de vegetação (80m?), para estudos básicos e outros que ne
cessitem de: condiçoes CONTrOIAdaS ..idlicicd.ilecic oleo o1

. Telados (200m?), visando a produção de materiais básicos para
instalação de experimentos de CNO: bo a SA eba Sad aah de ee o3

MAM EMCADA A659 AAA AMA à iria aAA me AAA ia bEaEoA
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Recursos materiais

. Conjunto de irrigação (completo) para os telados (micro asper
BRO falaria dava eo NA E. Vasco dA Leci TES REGE) o3

« Conjunto de irrigação para 20ha Cconvenctohal) ....1...lclcLeif 02

- hompressor (1008) cos cdveiserer sebos daN oh dida CE 02

- Estufa com circulação SE lar old cds cobra cio devia o3
3 EStufa incubadora ..inntd.. Vedoin dd cielcinis ee caelinoE. 02
x: Balança analítica .icdivciiivectstoce lorde lc dee, 02

«. Balança para campo CTBOROS cidcicicciesiacae duel ii, del ea 04
é Ar condicionado (10.068 BITS .iccicebeiaa Fa eros dba 06
» Estereomicroscopico BTNGGUIAN.j... ericsson cessa o1

a MILIA encare ho a eva ca ea CA CAVE CS CURAS ais o1

. Lâmpadas catodo oco de Ca, Fe, Zn, Mn, K, Cu (1 de cada)........ 06

« Pilador de café (pará GXperiMento) «ici vrecciccdtiabicêk o1

« Microcomputador c/impressOPras... 1. edu iba anda ia carão 02...
& Microtrator C/rOçadelrA as.iscioalaicacdvicevra. iv ieaihesio 02

- Tanque pulverizador (GBOO). ci. veses crias CNAE Ve 02

=“ Atomizador costa? motorizado C€2580) ..ceciciercbis co tcc aibonne o3

. Registrador para absorção GUUNNCA cada idas sinais balas, o1

Moinho WiTley icone ante Aes Eae eanoV: Ce TESS AALA 02

é Motnho de bola i...lha idea vos CRS BORN dA RNA AAA e EA ol

. Agitador de tubo de ensaio .....ll loca aareacadaçõoveos Cide DE

« Bloco digestor ....úvidaccc nice device intAas o2

Geladeira (1800) i..iaredan chacota ca vazio SAR 02

« Frsezer (horizontal) dê 3608 asian trees da der evidvnekaes 02

+ Armário de laboratório CfOrmica) ...i.cceibicerce: ralicduas ee 20m?

« Arquivo (pasta SUSpeosa) ....lll caca aarecaaacaaactaraaaaao 02

: Armário de aço 2.1... INAC Gb ea ada e Eid cds o3

- Autóclave (vertical) ividcciecas es aves ARA o AV SE ra ol

Pluviógiafo ....21 lil bociiant ii lesions fa dão o6

i Túbo de digestão ....usmede dr ceciots dvd Receba 300

: Tanque classe À ...cvtedventae ea alocar desvia Ve Ve sHCE SS 02

- Determinador de Nitrogênio (Micro Kjedall) ...iil raias. 02

à Máquina de escrever CGlétrica) ..v.cicccentecsc cria descia 02

: Chapa divisória de metal galvanizado civil. igor aralbneads 500m?
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 VÉTCuUlo — Togota ...vildauesvd: o do Ea de icEc ol
GO) sic as CDE DA. CESSA ca as LL IR A 02
SAVEIRO. . cido Ar ACN To coa oa Su io, cabo ol

a ORICUTaddora ...1;. cada ur colas o nei oa do oa E STA o3
E

BUROMEtrO 11.1. does ada Porco da aisua o1
t+ Bomba de Shol]ânder ..dilicascosneridce bo A cruciais o1

Medidor de Fotossíntegse sb..is.licelesa, codec CEA o
* NGIIOGrafo ..1cuc. e dba da deriva descia div INES o2

Recursos humanos

iTRhesquisa :-- Entomol1Ogtã if. cio. dna ar casorelero tsc Td ol
FitopatoTOGta... 1. vota iba veda! cao RO o1

SoTos e NUBFIÇÕOs!. os cscaaudbi drave vc Lindas o2
Melhoramento Genético ...1iiicilicicicvccosvadábass o

. Nánejo e Praticas Culturads (Lilo. leio o1

Fisologia Vegetal ....iircictibiecsedede eslavos ol
Difusão de tecnoFGgia:...i. escala o1

:Apoto à pesquisa - TéCmlco: Agrfcola .i. caos dei iaes o3
AUSCTET TAI TROPA ua os RECO enc: 20

Laboratior Sta :i.12c. ciberia cre idd dias os
—

Auxiliar de Tabor&bOrio!...1c.clicicicidaa cia o5

Outros recursos (apoio financeiro)

. Desenvolvimento de recursos humanos (cursos de curta duração e via-
gens de assessoramento técnico no estrangeiro - Madagascar, Congo
Belga, México, Quênia e Colômbia - e no país - São Paulo, Minas Ge
rais e Pernambuco.

. Difusão de Tecnologia

Unidades de Observação
Unidades de Demonstração ”

Distribuição de materiais (vegetal e biológico)
Validação de tecnologias

Mod. EMCAPA - 002 VINCULADA A SECRETADIA DE AGBRICIN TIIDA



*.., EMCAPA
Dias Especiais
Excursões, visitas, reuniões técnicas
Publicações
Evento tecnico-cientiíficos

- Custeio dos projetos de pesquisa e de apoio à pesquisa (inclui-se pro
dução de sementes básicas e mudas clonais).

IV - ORÇAMENTO

Para atender a demanda de pesquisa com a cultura do café,
no estado, com base nas ações propostas e levando emconta a reestrutura
ção necessária ao desenvolvimento das atividades de geração e difusão
de tecnologia, será preciso um investimento da ordem de 349 milhoes de

cruzeiros, distribuídos de acordo com o quadro seguinte:

Orçamento necessário para a implementação das pesquisas com café;—Ho

Espírito Santo — EMCAPA, 1991%/

Especificação Custo
(Cr$ 1.000.000,00) 2/

Pessoal 84,6

. Pesquisa 44,1

. Apoio à Pesquisa 40,5

Outros Custeios 3/ 66,4
. Pesquisa 44,6
. Difusão 10,0
. Treinamento TR.

Outros Investimentos 192,0

. Recursos fisicos 16,0

. Materiais permanentes 182,0

TOTAL 349,0

1/ Correspondente a 1 ano, exceto para outros investimentos,

2/ Valor de abril/91

3/ Material de consuuo, diarias (alimentação e pernoite), passagens e taxas.



vi EMCAPA

Equipe que elaborou o documento:

« Marcio José Furtado
. José Antonio Gomes

. José Sebastião Machado Silveira

. Vera Lúcia Rodrigues Machado Benassi

. José Antônio Lani

. Scheilla Marina Bragança

. Gilmar Gusmão Dadalto

Mod. EMCAPA - 002 VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA


