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SEMJNAJRJ[(j) JINTlENACIONAL

Agron;góClO

dei café en Ia Amazonía:
Tecnolgíasparael
aumento de Ia rente dei productor rural
.>--- .
JI-Paraná-RO, Brasil, 16 a 19 de Julio de 2002.
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Evidências botânicas sugerem que a plantado café origina-se na Etiópia
Central (onde ainda crescem vários milhares
pés ,acima do nível do mar).
Ninguém parece saber exatamente quando o primeiro café foi tomado lá (ou
em qualquer parte), mas os registros dizem queJºltom~do
em sua terra nativa
em meados do século XV Também sabemos que foi cultivado no lêmen (antes
conhecido como Arábia), com a aprovação do' governo, aproximadamente na
mesma época, e pensa-se que talvez os persas levaram-no para a Etiópia no
século VI d.C., período em que invadiram a regiãO~:·:j':.:~",:;g~~'2;':é:-:::~f-:-:",:?~~J.;"[::·,:';:~·_
A importância"~·do;.;café-'para~rasj~ata~~a:=época"
do, império . ..,.~:-~~,:
Estabelecida à cultura no Brasil em 1727;iiiPCClrrem
..
.•.
~ as primeiras .exportações
em 1731/32, que se tornaram expressivas a pártír'de 1802. Em 1831, a receita
proveniente de vendas de café no mercadorepresentou
efetiva contribuição ao
pagamento da dívidà~Xfãmâ~b~ta,$i(êjf~C=t~:~
,~·t~;;~t;'~:!~~~~~~~';:;;~;S,.~
O Coffea. q~ª~P~ºf~t~àif~ªª~~~qp.~:it!.Vªº_~~1>!lrfcipá~".1~:mte
no
Estados do Esplnto Santo, que é atualmente.o;.malor'Piº:ai.i~(~~élsJlelro
desta
espécie, detendo mais c:t~ ª.O%,_daproduçãôbrãsíle,ira:9ª
..Ygi~ádé,'éoloCando--~-'-:-·-~~'''::~:
o Brasil como o segun~-º~f!ialofprg:ªRfQU.n~q~~;@rJªª.êSfit::.I~~~~~~·~~_::-2;:~'
' ~'-" ~
A espécie mais, utilizada no pará:"~~~~Q~~ora;CUjO
consurno... ..:;,.co:~:;,
an~al gira em tornõ ~~(~?O "qllt~sâ~~jt~if~,pgnS~Q,~-~-~it~~~~~~.i
__
~_~
unidades de beneflclamento.. sendo .que,,01)8rqua-~feal(o;Sen~ficla
...sºm.entEL._,c,_.:'.
40% da sua capacidãêle )rISlara'ºa:.§:-::~n=;;~kirr~;;;;..~E~::=T-:~·-:·· =r= ..::.:=O Estado apresenta Um expressivo crescimento em 'ãrea plantada que ,...;'~-~
-,:-:;;::i:~
em 2.000 era de 16.547 hectares, passando para 25.000 hectares em 2.002,
estando concentrada em 15 microrregiões em 50, municípios ..
O principal produtor é Medicjl.lI!1çlj~~Q$; .•.pr9ºu@0 "_~,staqu.al), com
rendimento médio em torno de 2.600 kg café coco/hectare, sendo o consumo
anual em torno de 250 mil sacas de café beneficiado. Salienta-se que a
indústria cafeeira paraense beneficia somente 40% da sua capacidade
instalada.
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