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PREFÁCIO 

A Universidade Federal do Espírito Santo contribui de forma 

significativa com a sociedade Capixaba, Brasileira e Mundial, com ensino, 

pesquisa e extensão a mais de 67 anos. Atua fortemente com a cultura do 

Café, com ações no ensino, extensão, formação de recursos humanos e na 

produção de pesquisa, sendo a instituição que mais publica artigos 

científicos sobre café Conilon/Robusta do mundo e muitos artigos sobre 

Café arábica. 

O Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) e o Centro 

Universitário Norte do Espírito santo (Ceunes), a décadas contribuem 

de forma significativa no desenvolvimento educacional, científico e 

social agrário por meio do ensino superior. 

Entre os cursos de pós-graduação destes centros, o programa de 

Genética e Melhoramento (CCAE) e o programa de Agricultura 

Tropical (CEUNES) tem realizado expressivos aportes no 

desenvolvimento de produtos de base tecnológica a partir da 

estruturação para o melhoramento genético e agricultura tropical, 

gerando informações básicas e aplicadas possibilitando a formação 

acadêmico/científica de novos profissionais.  

Dando continuidade a essa tradição, a seguinte obra surgiu como 

proposta de duas disciplinas “Tópico Especial: Fitotecnia e 

melhoramento no Coffea canephora” oferecida pelo programa PPGGM 

e “Cafeicultura” oferecida no PPGAT, ambas ministradas pelo 

professor Fábio Luiz Partelli. O livro faz um levantamento de 

abordagens consideradas importantes para a evolução da cafeicultura e 

temas também relacionados a genética e melhoramento, sendo sua 

construção o resultado do trabalho conjunto de professores e discentes 

a nivel mestrado e doutorado.  
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CAPÍTULO 01 

 

 

Breve abordagem sobre melhoramento em Coffea arabica L. 

 

 

Niquisse José Alberto 

Willian dos Santos Gomes 

Fábio Luiz Partelli 

 

 

1. Introdução 

 

A bebida de café que conhecemos e apreciamos resulta de sementes 

torradas de árvores do continente africano e pertencentes à família botânica 

Rubiaceae, gênero Coffea. Embora mais de 120 espécies deste gênero 

tenham sido catalogadas nas últimas décadas, apenas duas são realmente 

de grande importância no mercado mundial, sendo o C. arabica L., 

conhecido como café arábica e o C. canephora Pierre ex A. Froehner 

conhecido pelas variedades Robusta e Conilon (Davis et al., 2011). 

A cafeicultura é uma atividade de grande relevância social e 

econômica para diversas regiões produtoras do mundo (Partelli et al., 

2016), sendo uma das commodities mais negociadas globalmente, estima-

se que a atividade tenha uma produção global de 169,66 milhões de sacas 
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de 60kg, os quais 99,26 milhões correspondem a produção de café arábica 

(58,51%) e 70,38 milhões ao C. canephora (41,49%) (OIC, 2021).  

Visando avançar no aperfeiçoamento da cultura, nos últimos anos, a 

cafeicultura sofreu significativos avanços tecnológicos, permitindo o 

aumento da produtividade e diminuição dos custos a cada ano. Desta 

forma, a cafeicultura moderna é caraterizada pela rápida expansão das 

tecnologias decorrentes do monitoramento e controle do armazenamento, 

organização e atividades agrícolas (Santana et al., 2021). A geração, 

adaptação e difusão de técnicas para atacar os principais pontos de 

estrangulamento da cadeia produtiva de café são ações com extrema 

necessidade de serem desenvolvidas. Neste contexto, várias são as 

entidades e equipes de pesquisa envolvidas, realizando numerosos estudos 

que visem o desenvolvimento de tecnologias eficientes e acessíveis aos 

cafeicultores, sobretudo nas áreas de manejo, controle de pragas e doenças 

e melhoramento genético.  

No aspeto genético, a produção de café arábica ainda se baseia em 

uma grande extensão de cultivares tradicionais desenvolvidas há muito 

tempo por seleção de linhagens dentro da fonte Typica e Bourbon ou em 

descentes de cruzamentos entre elas, como as variedades Mundo Novo e 

Catuaí. Algumas dessas cultivares tradicionais são de alto rendimento e 

têm a reputação de produzir bebidas de boa qualidade. No entanto, a 

maioria são altamente suscetíveis às principais pragas e doenças, tornando 

a atividade cada vez mais custosa em diversas regiões cafeeiras (Vossen et 

al., 2015). 

Devido a isso, diversas são as pesquisas desenvolvidas focando no 

melhoramento genético da cultura, visando avaliar e selecionar cultivares 

para o cultivo adaptado a cada região produtora. A disponibilidade de 
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populações com diversidade genética e capacidade de combinação é 

considerada fundamental para o sucesso do melhoramento genético do 

cafeeiro. As principais limitações para a obtenção de populações 

segregantes são a variação genética limitada e a baixa capacidade de 

recombinação devido aos processos repetidos de autofecundação. Assim, 

a obtenção de genótipos superiores com ampla variabilidade genética e boa 

capacidade de combinação tem sido o foco de diversos programas de 

melhoramento (Rodrigues et al., 2016).  

Assim, este capítulo faz uma abordagem sobre os aspectos relativos 

ao melhoramento genético do Coffea arabica, bem como as perspectivas e 

avanços da temática para os próximos anos.  

 

2. Classificação e diversidade genética 

O cafeeiro é classificado como uma planta pertencente à classe das 

Magnoliopsidas, do grupo das Angiospermas, família das Rubiáceas, tribo 

Coffeeae, gênero Coffea (Carvalho, 1946). O gênero Coffea é composto 

por dois subgêneros, Coffea e Baracoffea (Bridson, 1987).  

O C. arabica é uma espécie alotetraplóide, possuindo quatro 

conjuntos do número básico de cromossomos (n=11), totalizando 44 

cromossomos. Quanto ao modo de reprodução, é classificado como 

autógama, o que significa que a sua reprodução ocorre principalmente por 

meio de autofecundação, chegando a ter 90% das suas flores fertilizadas 

pela junção de pólen e óvulo oriundos da mesma planta, com auxílio de 

ventos e de insetos (Sakiyama et al., 1999).  

A diversidade genética do C. arabica é tradicionalmente conhecida 

como limitada em comparação com a diversidade observada em C. 

canephora. Essa baixa diversidade genética tem sido atribuída à origem 
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alotetraplóide, biologia reprodutiva e processo de evolução do C. arabica 

(Lashermes et al., 1996). Embora a diversidade genética seja considerada 

baixa entre os grupos Typica e Bourbon, estudos revelam que a diversidade 

pode ser muito maior entre o café silvestre. Acessos silvestres coletados 

no centro primário de diversidade no continente Africano demonstraram 

constituir um valioso reservatório de genes (Lashermes et al., 2009; 

Teressa et al., 2010). Esses resultados devem aumentar o interesse pelo 

café silvestre com o objetivo de ampliar a base genética das cultivares.  

Além da diversidade genética observada dentro da espécie, 

pesquisadores tem explorado a possibilidade de incluir outras espécies do 

gênero nos programas de melhoramento de C. arabica. Existem 42 

espécies prioritárias de café (Davis et al., 2019), dignos de avaliação e 

experimentação adicionais. A transferência de genes desejáveis em 

particular para resistência a doenças de espécies diplóides como C. 

canephora e o C. liberica em cultivares de arábica sem afetar as 

caraterísticas de qualidade tem sido o foco de muitos programas de 

melhoramento (Carvalho, 1988; Van der Vossen, 2001). Até o momento, 

o C. canephora fornece a principal fonte de características de resistência a 

doenças e pragas não encontradas em C. arabica, incluindo ferrugem do 

cafeeiro (Hemileia vastatrix), Coffee Berry Disease (Colletotrichum 

kahawae) e nematoide de galhas (Meloidogyne spp.) (Lashermes et al., 

2009). No entanto, outras espécies diplóides apresentam características 

importantes a serem levadas em consideração. Por exemplo, C. liberica 

tem sido usada como fonte de resistência à ferrugem da folha (Alkimim et 

al., 2017) enquanto C. Racemosa constitui uma promissora fonte de 

resistência ao bicho-mineiro do café (Carducci et al., 2019). 
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Os recursos genéticos fornecem a base da solução genética para 

resolver vários problemas das áreas de cultivo de café em todo o mundo. 

Os esquemas experimentais que levam à introgressão de novas 

caraterísticas agronômicas são conhecidos e já foram validados com 

grandes populações (Ferreira et al., 2020). Essa abordagem permitiu a 

combinação de várias caraterísticas desejáveis em uma única cultivar de 

café. Além disso, os melhoristas de plantas atualmente podem contar com 

o emprego da genética molecular para aumentar a competência para 

introduzir as caraterísticas desejáveis na nova cultivar. A abordagem de 

marcadores moleculares associada à caraterização morfo-agronômica e 

estudo de diversidade auxilia na manutenção eficiente do banco de 

germoplasma e facilita seu uso pelo melhorista (Mishra et al., 2019). Além 

disso, a abordagem da diversidade molecular e morfológica oferece aos 

viveiros, produtores e todo o setor cafeeiro uma oportunidade de aumentar 

o conhecimento sobre a identidade genética do cafeeiro plantado ou 

comercializado. 

 

3. Recursos genéticos 

Os recursos genéticos vegetais formam a base dos programas de 

melhoramento de plantas e fornecem recursos para os melhoristas 

desenvolverem cultivares melhoradas com caraterísticas agronômicas 

desejáveis. A avaliação e conservação dos recursos genéticos do café são 

consideradas uma prioridade urgente para o cultivo sustentável de café 

(Bramel et al., 2017). As cultivares comerciais de café arábica atualmente 

cultivadas em todo o mundo são derivadas de duas bases genéticas 

conhecidas como Typica e Bourbon. Diversos pesquisadores indicam que 

a base genética Typica é derivada de uma única planta cultivada em 
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Amsterdã no início do século XVIII, enquanto a base genética do Bourbon 

consiste em árvores introduzidas para La Réunion (então Ilha Bourbon) de 

Mocha, Iêmen em 1715 e 1718 (Krishnan, 2013; Mishra, 2019). As duas 

subpopulações de café silvestre foram originalmente introduzidas da 

Etiópia ao Iêmen, onde sofreu sucessivas reduções de diversidade genética. 

Posteriormente a introdução do café em Java, Amsterdã e La Réunion no 

início do século XVIII levou a novas reduções na diversidade genética. 

A conservação dos recursos genéticos do café é uma prioridade 

estabelecida e reconhecida em todo o mundo devido à alta vulnerabilidade 

dos recursos genéticos no centro da origem e diversidade (Krishnan, 2013). 

Assim, a conservação de acessos de café arábica por meio dos bancos de 

germoplasma constituem uma importante estratégia para manutenção dos 

recursos genéticos, uma vez que são responsáveis pela manutenção e 

conservação de genótipos submetidos a uma série diversificada de fatores 

perfazendo desde a sua coleta, identificação, caraterização e avaliação dos 

acessos com base em carateres morfológicos, bioquímicos e moleculares, 

utilizados rotineiramente em programas de melhoramento (Díez et al., 

2018).  

Sobre o status de conservação dos acessos, em um levantamento 

realizado por Bramel et al., (2017), o número total de acessos detidos pelos 

bancos de genes é de cerca de 21.026 acessos. Os bancos de campo 

individuais cobrem áreas de 1 a 51 hectares. As coleções mais antigas 

foram criadas na década de 60, com coleções mais recentes estabelecidos 

entre 2005 e 2015. Apenas 5 dos bancos de genes são especializados em 

conservação de germoplasma de café. As instituições que hospedam as 

coleções estão localizadas na África (Quênia, Costa do Marfim, Etiópia, 

Madagáscar, Camarões, Malawi e Tanzânia e Moçambique), as Américas 
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(México, Costa Rica, Brasil, Colômbia e Peru), Europa (Portugal e 

França), Ásia (Índia e Vietnã) e Ásia-Pacífico (Papua Nova Guiné e 

Austrália). Como esperado, C. arabica tem de longe o maior número de 

acessos conservados (Tabela 1), mas observa-se um esforço de 

conservação significativo dedicado a outras espécies de Coffea, uma vez 

que são considerados importantes reservatório de genes de interesse aos 

programas de melhoramento.  

O Brasil é responsável pela conservação de 20% dos materiais que 

são descritos em todo o mundo, sendo quase todos de origem africana, e 

conservados nos Bancos Ativo de germoplasma (BAG’s) das instituições 

componentes do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Café (Eira et al., 2007). 

 

Tabela 1. Número de acessos registrados por espécie do gênero Coffea 

em bancos de germoplasma no mundo 

Espécie Número de acessos Porcentagem 

Coffea arabica 

Coffea canephora 

Coffea liberica 

Coffea eugenioides 

Outros Coffea sp. 

11.415 

625 

94 

81 

7.756 

57,2% 

3,1% 

0,5% 

0,4% 

38,8% 

Total 19.971 100% 

Fonte: Bramel et al., (2017). 

 

O método de conservação mais utilizado em coleções para todas as 

espécies de café são os bancos de campo. Para o C. arabica essa 

modalidade de conservação representa valores superiores a 75% dos casos 

no mundo, sendo uma minoria como banco de sementes ou a utilização de 

ferramentas biotecnológicas, como a criopreservação (Bramel et al., 2017).  
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Atualmente, as coleções individuais dentro dos institutos contam 

com recursos internos dos programas de melhoramento de café ou do 

orçamento da instituição. Assim, é urgente a necessidade de encontrar os 

recursos necessários para proteger as coleções, fazer investimentos em 

sistemas de informação para bancos de genes individuais e globalmente, 

estabelecer a plataforma global para colaboração, e preencher lacunas 

críticas na capacidade das coleções. Para melhorar este esforço, há também 

a necessidade de reconhecer a responsabilidade coletiva que governos, 

produtores e pesquisadores têm para com este recurso chave. 

 

4. Descritores morfológicos  

O conhecimento prévio das caraterísticas morfológicas, fisiológicas 

e produtivas dos materiais genéticos de C. arabica disponíveis para o 

desenvolvimento de programas de melhoramento é fundamental para a 

escolha da espécie e das variedades de café a serem utilizadas, de acordo 

com o interesse do melhorista, pois, permitirão maior efeito heterótico na 

progênie, aumentando as chances de obtenção de genótipos superiores em 

gerações segregantes (Alvares et al., 2012). No entanto, essa decisão deve 

ser evidentemente, subsidiada pelas indicações das instituições de 

pesquisas. 

É extremamente importante uso de variedades adequadas para o 

sucesso de qualquer atividade agrícola. A escolha da variedade, deve-se 

consideravelmente velar por aspetos importantes, tais como adaptação às 

condições edafoclimáticas, potencial produtivo, estabilidade de produção, 

resistência/tolerância às principais doenças e pragas da cultura, 

caraterística dos frutos, época de maturação e porte das plantas (Flavio et 

al., 2004). 
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A identificação de cultivares superiores na cultura do café, baseia-se 

em um longo processo de avaliação de diversos genótipos disponíveis. 

Neste contexto, estudos de diversidade genética são de grande importância 

para o conhecimento da variabilidade genética das populações (Cruz et al., 

2003).  

A utilização de descritores agronômicos e morfológicos auxiliam no 

ciência da diversidade existente em genótipos que são mantidos em bancos 

e coleções de germoplasma de cafeeiros, além disso, auxilia na 

caracterização fenotípica com base nos diferentes ambientes em que os 

bancos ativos de germoplasma (BAG) são mantidos, sendo também de 

extrema importância utilizar outras técnicas que não sofram influência das 

variações ambientais como as técnicas moleculares que analisam 

polimorfismo no DNA da espécie (Eira et al., 2007). 

Para o estabelecimento de uma cultivar, são realizados ensaios de 

distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, além do detalhamento 

completo seguindo uma ordem de descritores estabelecidos para o café 

pelo International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI, 1996).  

 

5. Análise climática 

A temperatura média anual ótima é uma das as diferenças bem 

conhecidas entre C. arabica (18–23oC) e C. canephora (22–26oC) 

(DaMatta e Ramalho, 2006). No entanto, os custos de produção são 

significativamente mais altos, principalmente devido a exigências mais 

rigorosas de condições de solo e clima, manejo de culturas, processamento 

primário e controle de diversas pragas e doenças (Vossen et al., 2015). 

Vários estudos de modelagem antecipam impactos de mudanças climáticas 

na cultura do café (especialmente C. arabica), com grandes perdas 
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mundiais em áreas adequadas e produtividade, embora acredita-se que a 

produção de café já tenha sido afetada por mudanças climáticas devido à 

ocorrência de secas severas e altas temperaturas (Bunn et al., 2015; 

Craparo et al., 2015; van der Vossen et al., 2015; Martins et al., 2016). 

A mudança climática antropogênica tem uma influência crescente 

sobre esses fatores (IPCC, 2014) e foi considerado o único desafio 

abrangente para a sustentabilidade de longo prazo para a produção de café 

(Davis et al., 2019). Existem três estratégias principais de adaptação para 

garantir resiliência para o setor cafeeiro sob as mudanças climáticas (Davis 

et al., 2021): (1) fazendo adaptação, alterando o microclima do ar e do solo 

na fazenda, por vários meios; (2) realocação de áreas de cultivo de café, 

por exemplo, para elevações mais altas e mais frias; e (3) substituição, ou 

seja, alterar a colheita usando novos cultivares, novos híbridos ou espécies 

alternativas. As três estratégias têm mérito, mas realocação (2) e 

substituição (3) oferecem o maior potencial a longo prazo, sob as projeções 

de mudanças climáticas (Davis et al., 2021). 

As ações antrópicas, principalmente relacionadas ao crescente uso 

de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, têm contribuído 

fortemente para o aumento de ar [CO2] atmosférico de 280 ca no periodo 

pré-industrial para atualmente 400 µL de CO2 L−1. Dependendo dos 

cenários de emissão de ar de gases de efeito estufa [CO2] pode subir para 

entre 421 e 936 µL CO2 L−1, (ou entre 475 e 1313 µL CO2L−1, 

considerando CO2 equivalente concentrações que incluem as 

concentrações previstas de CH4 e N2O) até 2100. Estes serão 

acompanhados por uma superfície global aquecimento entre 0,3 e 1,7oC 

(melhor cenário) e 2,6 – 4,8oC (pior cenário, sem esforços adicionais de 

mitigação), em relação 1986–2005 (IPCC, 2013, 2014). Não obstante, 
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ondas de calor e alterações padrões de precipitação inter e intra-anuais, 

com períodos de seca prolongada a eventos extremos de chuva, também 

foram previsto (IPCC, 2014; IPCC, 2018). 

O aumento de [CO2] pode afetar processos fundamentais da planta, 

como a fotossíntese e respiração (Woodward, 2002; Ainsworth e Rogers, 

2007; Kirschbaum, 2011), consequentemente, alterando o crecimento da 

planta, rendimento e qualidade da colheita (Luo et al., 1999; DaMatta et 

al., 2010). O [CO2] atmosférico real está abaixo do ideal para fotossíntese 

de culturas C3. Portanto, quando o [CO2] é aumentado espera-se que 

aumente a fotossíntese líquida perto ou muitas vezes acima 50%, com as 

árvores apresentando a maior elevação (Ainsworth e Rogers, 2007). No 

entanto, o aquecimento global projetado, concomitante a [CO2] pode 

comprometer os efeitos benéficos da adubação C, e afetam a viabilidade 

de flores, desenvolvimento de frutos e rendimento (Prasad et al., 2003; 

Camargo, 2010), constituindo, portanto, uma grande ameaça para muitas 

culturas agrícolas importantes. De fato, o calor modifica o uso da energia 

solar, altera tanto a difusão gasosa no mesofilo foliar (Lambers et al., 2008) 

e fotossintética composição e conteúdo do pigmento (Haldimann e Feller, 

2004; Hasanuzzaman et al., 2013; Martins et al., 2016). 

Literaturas sustentam que baixas temperaturas também afetam a 

composição e estrutura dos complexos de pigmentos fotossintéticos e da 

matriz lipídica das membranas celulares, particularmente no cloroplasto, 

embora em graus diferentes entre genótipos e espécies (Campos et al., 

2003; Ramalho et al., 2003; Silva et al., 2004, Praxedes et al., 2006; Partelli 

et al., 2009, 2011; Batista-Santos et al., 2011). No entanto, essas mudanças 

podem refletir deficiências ou danos, mas em alguns casos são respostas 

para a aclimatação da planta ao frio. A capacidade de aclimatação em 
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genótipos de café pode depender extremamente do controle das condições 

antioxidantes, frequentemente associada a um menor uso fotoquímico de 

energia por meio da fotossíntese, como observado para acontecer em 

baixas temperaturas (Ramalho et al., 2003; Fortunato et al., 2010), déficit 

hídrico (Ramalho et al., 1998; Lima et al., 2002) e tensões de alta 

irradiância e deficiência de N (Ramalho et al., 1998). Portanto, essas 

mudanças seriam configurar características morfológicas e fisiológicas 

distintas de aclimatação em Coffea spp. 

A alta temperatura pode originar alterações fisiológicas, bioquímicas 

e distúrbios moleculares, afetando todos os principais processos (Long et 

al., 2006). No que diz respeito à fotossíntese, o calor modifica a 

composição do pigmento (Hasanuzzaman et al., 2013) enquanto reduz o 

transporte de elétrons e RuBisCO atividade (Crafts-Brandner e Salvucci, 

2000; Haldimann e Feller, 2004). No entanto, temperaturas altas também 

afetam as relações hídricas e a demanda evaporativa, a fluidez e 

estabilidade dos sistemas de membrana, bem como hormônios metabólitos 

primários e secundários (Wahid et al., 2007). Coletivamente, essas 

alterações podem potencialmente perturbar a homeostase celular e 

prejudicar a fotossíntese e outros processos importantes (Long et al., 2006; 

Suzuki e Mittler, 2006; Kirschbaum, 2011). Geralmente, elevado [CO2] 

pode modificar respostas da planta a variáveis ambientais (Boisvenue e 

Correndo, 2006). Portanto, para prever adequadamente as respostas das 

plantas ao aumento das temperaturas e do [CO2] atmosférico, os estudos 

devem ser realizado considerando ambas as variáveis em uma base de 

longo prazo, dado que sua interação pode exacerbar ou cancelar sua únicos 

efeitos independentes na fisiologia foliar (Way et al., 2015; Martins et al., 

2016). 
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Estresses de calor e seca, são os principais fatores ambientais que 

apresentam restrição ao crescimento das plantas e à produtividade das 

culturas, foram associadas diminuições na condutância estomática (gs) e 

taxas líquidas de assimilação de CO2 (Pn) (Long et al., 2006). Esses 

diminuem a predisposição das folhas a danos fotoinibitórios devido a 

diminuição do uso de energia através da fotossíntese (Baker e Rosenqvist, 

2004; Lambers et al., 2008; Haworth et al., 2018), que pode ser exacerbado 

quando essas tensões são sobrepostas. Como consequência, o crescimento 

e a produtividade das culturas agrícolas estão deprimidos nestas condições 

em maior extensão do que cada tensão aplicada (Sehgal et al., 2017; Urban 

et al., 2018). No entanto, o tipo e a magnitude das respostas das plantas a 

estresses combinados geralmente diferem das respostas desencadeadas por 

exposição única ao estresse (Mittler, 2006; Sehgal et al., 2017). Pontanto, 

este pode ser mais relevante para culturas perenes como café, que pode ter 

uma vida útil de até 30 anos ou mais (Bunn et al., 2015; Dubberstein et al., 

2020). 

A seca é constitui maior intimidação para à agricultura a nivel 

global. Escassez de água proporciona a redução do crescimento das 

plantas, absorção de nutrientes, partição de assimilação de fotossíntese, 

reduzindo extremamente o rendimento das culturas (Fahad et al., 2017; 

Lamaoui et al.,2018). A fotossíntese é um importante processo primário 

afetado por restrições de água (Chaves et al., 2009). Sob a seca amena, o 

declínio fotossintético está principalmente relacionado ao fechamento 

estomático que evita a perda adicional de água pela transpiração. No 

entanto, isso também reduz o fornecimento de CO2 para ribulose-1,5-

bifosfato carboxilase/oxigenase (RuBisCO), embora com impacto 

limitado sobre fotoquímica e capacidade fotossintética (Amax). Sob 
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restrição de água mais prolongada/grave, limitações não estomáticas iram 

ocorrer progressivamente com deficiências em vários componetes dos 

processos fotossintéticos, nomeadamente em pools de pigmentos, 

fotossistemas (PSs) funcionamento e atividade de enzimas-chave como 

RuBisCO (Chaves et al., 2003; Ramalho et al., 2014a; Fahad et al., 2017). 

Limitado o uso de energia fotoquímica também pode impor um estresse 

relacionado a condições oxidativas devido ao descontrole geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e clorofila, levando a danos o aparelho 

fotossintético (por exemplo, proteína D1, lipídios, transporte de elétrons) 

(Chaves et al., 2009; Osakabe et al., 2014). No nível celular, a tolerância à 

seca é frequentemente associada com o desencadeamento de efeitos 

fotoprotetores e mecanismos antioxidantes. Estes incluem fluxo de 

elétrons cíclico (CEF) em torno de PSs e moléculas antioxidantes (por 

exemplo, enzimas, carotenóides) (Chu e Chiu, 2016; Ramalho et al., 

2018b; Sun et al., 2018; Dubberstein et al., 2020). 

 

6. Melhoramento genético 

O plantio de genótipos superiores adaptados à diferentes condições 

de cultivo, constitui uma estratégiaimportante para elevação da 

produtividade, sendo o melhoramento uma ferramenta que tem contribuído 

de maneira significativa para o avanço na cafeicultura nas últimas décadas 

(Dalcomo et al., 2015; Lima et al., 2016; Rodrigues et al., 2017). No 

entanto, há demanda de novas cultivares com características agronômicas 

de interesse e com desempenho superior nos mais diversos ambientes. 

Cultivares com atributos aplicados aos vários sistemas de cultivo e com 

elevada produção estão entre as principais características aplicadas à 

sustentabilidade da cafeicultura (Carvalho et al., 2016).  
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A seleção de plantas com elevado potencial produtivo, rendimento 

de grãos, vigor vegetativo, estabilidade e homogeneidade de produção, 

qualidade de bebida, resistência a pragas e doenças, uniformidade de 

maturação e adaptação á diferentes condições ambientais são objetivos do 

melhoramento genético clássico. O conhecimento das informações 

biométricas e características morfológicas são de extrema importância para 

o processo de seleção de cafeeiros (Freitas et al., 2007; Carvalho et al., 

2010; Nogueira et al., 2012).  

Os métodos de melhoramento dependem do tipo e da fonte das 

características e dos objetivos finais de melhoramento. O C. arabica possui 

um mecanismo de reprodução predominantemente autógamo, e por isso as 

estratégias de melhoramento visam o desenvolvimento de cultivares 

homozigotas para que, por sementes, deem origem a lavouras uniformes. 

Dessa forma, os métodos de melhoramento comumente aplicados a essa 

espécie são a seleção e hibridização intraespecífica, o aprimoramento de 

germoplasma e o desenvolvimento de variedades melhoradas com maior 

adaptabilidade. Existe também a prática de cruzar linhagens parentais 

selecionadas para certas características desejáveis para o desenvolvimento 

de variedades híbridas (Tabela 2). Como os métodos convencionais de 

melhoramento consomem muito tempo, a integração de métodos 

convencionais de melhoramento com técnicas biotecnológicas pode ter um 

papel fundamental no rápido desenvolvimento de variedades adequadas. 

Independente da estratégia utilizada, o melhoramento genético busca 

melhorar as características de interesse, utilizando a variabilidade pré-

existente ou obtendo-a por meio da hibridação de genótipos. 
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Tabela 2. Métodos gerais de melhoramento aplicados ao café 

Fonte: Melese e Kolech, 2021. 

 

O melhoramento de café por métodos convencionais é considerado 

um processo longo, podendo demorar mais de 30 anos para obter uma nova 

cultivar, gerando um alto custo para os programas de melhoramento e 

perda na eficiência de distribuição de sementes, tornando insuficiente para 

atender as necessidades dos cafeicultores (Clarke e Vitzthum, 2008). Para 

superar este obstáculo e complementar as ações de melhoramento, o uso 

de marcadores moleculares tem sido utilizado desde a década de 1980 para 

a seleção de linhagens híbridas superiores. Desde então diferentes tipos de 

marcadores moleculares foram desenvolvidos e, na década de 1990, foi 

proposta a Seleção Assistida por Marcadores Moleculares (SAM), que 

possibilitou selecionar indivíduos com alelos específicos (Ahmar et al., 

2020; Sousa et al., 2019). 

Ao longo dos anos, a seleção assistida por marcadores tem auxiliado 

e acelerado o lançamento de novas cultivares pelos programas de 

Método 
População 

de origem 

Sistema de 

melhoramento 
Saída Propagação Exemplo 

Seleção de 

linhagens 
Variedade Autofecundação Linhagem Semente 

Caturra 
(Brasil); SL 28 

(Kenia) 

Hibridação  

intraespecífica F1 
Variedade 

Cruzamento e 

autofecundação 

Híbrido 

F1 

Clones F1 

Semente, 

Embriogênes

e somática 

Ruiro II 

(Kenia) 

Pedigree e 
retrocruzamento 

Variedades 
Cruzamento e 
autofecundação 

Linhagens Semente 

Catuaí e Tupi 

(Brasil), 
Sarchimor 

(Costa rica) 

Hibridação 
interespecífica 

(arabica x 

robusta) 

Variedade 

arábica 
tetraploide 

Cruzamento e 

autofecundação 
Linhagens Semente S2828 (India) 
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melhoramento de C. arabica (Almeida et al., 2020). Os marcadores de 

DNA não são afetados pelo ambiente e podem ser aplicados em qualquer 

fase do desenvolvimento da planta. No exemplo de um programa de 

melhoramento cujo objetivo seja lançar cultivares resistentes a pragas ou 

doenças, a disponibilidade de marcadores ligados a genes de resistência 

permite a identificação de fontes de resistência independentemente da 

presença de patógeno. Além disso, marcadores moleculares podem 

auxiliar efetivamente na identificação de genótipos que abrigam múltiplos 

genes de resistência na presença de um efeito dominante ou epistático 

(Bettencourt e Rodrigues, 1988), permitindo a piramidação de múltiplos 

genes de resistência em uma única cultivar. 

No entanto, em alguns casos a seleção assistida por marcadores tem 

se mostrado ineficiente em características poligênicas e/ou de baixa 

herdabilidade (Bernardo, 2008). Essa limitação ocorre principalmente 

porque marcadores moleculares, em associações significativas com QTL 

(Quantitative Trait Loci), são incapazes de capturar genes de menor efeito 

(Hayes et al., 2009). Tendo isso em vista, a genome-wide association 

(GWA) foi desenvolvida por Meuwissen et al. (2001), sendo atualmente 

utilizado em estudos com animais e plantas. A rápida adoção dessa técnica 

seletiva deve-se, entre outros fatores, à combinação de números 

expressivos de marcadores moleculares, amplamente distribuídos por todo 

o genoma da espécie, e metodologias estatísticas robustas e precisas. 

Portanto, o valor genético dos indivíduos pode ser estimado (Longin et al., 

2015), o que permite aumentar o ganho de seleção por unidade de tempo. 

Vários estudos demonstraram a alta acurácia seletiva do GWA em C. 

arabica (Santana et al., 2018; Pereira et al., 2019; Gimase et al., 2020). 

Além disso, a GWA tem sido relatada como eficiente para características 
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poligênicas e características com baixa herdabilidade, alto custo de 

avaliação e de difícil mensuração (Heslot et al., 2015). 

Independentemente do método, é notável a contribuição do 

melhoramento para a evolução do Coffea arabica. A próxima década de 

melhoramento de plantas aproveitará essas tecnologias poderosas para 

aumentar a velocidade e o impacto de melhores genótipos para agricultores 

e consumidores em todo o mundo.  

 

7. Perspectivas futuras  

Nos últimos anos, os programas de melhoramento de Coffea arabica 

têm registrado significativos esforços na selação de características que 

promovam o aumento de ganhos em eficiência e em qualidade na cadeia 

produtiva do café. Para o contínuo avanço da atividade cafeeira, estão 

sendo despendidos esforços de diversificadas diretrizes: 

I. Selecionar cultivares de café arábica que contemplem uma ou mais 

das seguintes características: resistência ao bicho-mineiro, resistência à 

ferrugem, resistência a bacterioses, resistência a nematoides do gênero 

Meloydogyne, tolerância ao estresse hídrico, elevada produtividade, porte 

adequado ao adensamento, qualidade sensorial diferenciada e baixo teor 

de cafeína, dentre outras; 

II. Gestão dos recursos genéticos, incluindo a preservação, 

caracterização e uso eficiente dos recursos genéticos de Coffea, além da 

revitalização dos bancos de germoplasma em todo mundo, incluindo a 

utilização de ferramentas biotecnológicas de conservação, como a cultura 

de tecidos e a criopreservação; 

III. Intensificação de estudos em biotecnologia, com ênfase em 

técnicas de propagação de plantas relacionadas ao cultivo in vitro e à 



31 

 

genômica funcional como ferramentas de apoio ao melhoramento genético 

para obtenção de novos cultivares de cafeeiro; 

IV. Seleção de cultivares clonais de café arábica, com ênfase na 

resistência múltipla a agentes bióticos e na qualidade do café, com uso 

intensivo da biotecnologia para propagação de plantas; 

V. Pesquisas socioeconômicas com ênfase em estudos de viabilidade 

econômica de processos e sistemas produtivos, sustentabilidade e relações 

sociais ao longo da cadeia e análises de impactos ambientais, sociais, 

econômicos e tecnológicos. 
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1. Introdução 

O cafeeiro pertence ao gênero Coffea, e as duas espécies que 

dominam o mercado global na produção são Coffea canephora Pierre ex 

A. Froehner (grupos conilon/robusta) e Coffea arabica (grupo arábica) 

(Davis et al., 2011). A cafeicultura brasileira é destaque em todo o mundo, 

sendo classificado como o maior produtor, exportador e o segundo maior 

consumidor da bebida (ABIC, 2020). 

Apesar de serem do mesmo gênero, essas duas espécies são bem 

distintas quanto aos aspectos agronômicos, atributos químicos e sensoriais 

dos grãos, mercado, consumo e manejo (Giles et al., 2019). Independente 

do destino final do café, a sua demanda no mercado aumenta em ritmo 

contínuo, mesmo em meio à crise econômica, gerada pela pandemia em 

2020, o consumo da bebida teve alta (ABIC, 2020). 
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O C. canephora possui origem em uma ampla região com 

predomínio de baixa altitude, temperatura elevadas, que se estende do 

Guiné ao Congo, da costa oeste à região central do continente Africano 

(Conagin et al., 1961; Martins et al., 2020). 

No Brasil, essa espécie é cultivada em regiões de menor altitude e 

temperatura elevadas, sua produção se concentra nos estados do Espírito 

Santo, Bahia e Rondônia. O café conilon é um dos produtos mais 

tradicionais e importantes para o estado do Espírito Santo, considerado o 

maior produtor, responsável por mais de 70% da produção mundial 

(Conab, 2021). 

A cultura do cafeeiro apresenta alto potencial produtivo, quanto 

maior a produção de grãos maior será a demanda por nutrientes (Gomes et 

al., 2016). A assimilação dos nutrientes pela planta difere entre genótipos, 

duração do ciclo reprodutivo (precoce, intermediária, tardia ou super 

tardia), idade da planta, distribuição no sistema radicular, parte aérea e 

disponibilidade de água no solo (Dubberstein et al., 2019; Oliosi et al., 

2021). 

O acúmulo de matéria seca ao longo do ciclo da cultura, presente em 

frutos, crescimento vegetativo e na produtividade das plantas ocorre de 

forma distinta em cada genótipo. Tais características podem ser 

determinadas geneticamente e controladas por fatores relacionados com a 

absorção, transporte e distribuição dos nutrientes pelas plantas,bem como 

a capacidade de absorção de água no solo (Covre et al., 2016; Partelli et 

al., 2018). 

As divergências de características identificadas em uma determinada 

espécie são importantes para estudar a variabilidade genética existente, e 

o desempenho delas na planta, prezando por características viáveis no 
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desenvolvimento de genótipos promissores alinhados a características 

exigidas no mercado, tais como, alta produtividade, tolerância à seca, 

qualidade dos frutos e formação de lavoura cafeeiras mais homogêneas 

(Giles et al., 2019; Partelli et al., 2020). 

Visto que a espécie apresenta uma vasta distribuição geográfica e 

uma diversidade gigantesca entre os materiais, é possível através de 

pesquisas por meio do melhoramento genético aperfeiçoar características 

de alto potencial produtivo, qualidade do grão, adaptação em novas 

regiões, resistência ao déficit hídrico e a sustentabilidade da produção 

(Carvalho et al., 2016; Partelli et al., 2020). 

 

2. Diversidade genética  

Dentre as mais de 120 espécies do gênero Coffea, a espécie C. 

Canephora Pierre ex A. Froehner participa efetivamente na economia do 

estado do Espírito Santo, sendo a principal fonte de renda para mais de 

80% dos cafeicultores. O café conilon é caracterizado por ser uma planta 

alógama e diploide, com autoincompatibilidade gametofítica (Conagin et 

al., 1961; Moraes et al., 2018).  

A autoincompatibilidade é do tipo gametofítica monogênica, 

controlada por um único locus do gene multialélico identificado pela letra 

“S”, onde pelo menos três alelos interagem. Essa particularidade do café 

conilon é uma característica relevante para desenvolver novas pesquisas 

de melhoramento genético, favorece a formação de plantas altamente 

heterozigotas, com alta variabilidade genética, devido à ausência de 

autofecundação e cruzamento entre indivíduos com alelos semelhantes 

(Partelli et al., 2021; Dubberstein et al., 2021). 
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Diante das características genéticas e reprodutivas do café conilon, 

as lavouras clonais, são constituídas por determinados números de 

genótipos, que distingui entre si, a época de maturação dos frutos, 

possibilitando uma maior ampliação da diversidade de alelos compatíveis, 

a fim de aumentar a polinização, garantir sucesso na produção, qualidade 

dos grãos e favorecer uma maior capacidade de respostas às mudanças 

bióticas e abióticas (Moraes et al., 2018; Ferrão et al., 2019). Ao passo que, 

áreas com clones não compatíveis diminuem a eficiência na polinização e 

aumentam a taxa de grãos do tipo moca (Souza et al., 2019). 

Por ser uma espécie heterozigota, as plantas apresentam alta 

diversidade genética entre os genótipos. Características importantes para 

os estudos do desenvolvimento de novas cultivares, através do 

melhoramento genético. Diversas estratégias tem sido desenvolvidas com 

o intuito de aumentar os ganhos agronômicos, identificar genótipos 

adaptados às condições locais de interesse, características físico-químicas 

superiores, entre outros, para proporcionar uma cafeicultura de melhor 

qualidade e que resulte em menores custos. (Partelli et al., 2020; Spinoso-

castillo, 2020). 

Uma das formas para a verificação da diversidade genética, é usando 

a técnica de análise multivariada, esse modelo permite agrupar genótipos 

que apresentam características que mais contribuem seguindo os critérios 

de dissimilaridade, formando materiais vegetais de acordo com os 

objetivos específicos (Dubberstein et al., 2020). Os métodos de otimização 

e os hierárquicos, os mais utilizados em diversidade genética quantitativa 

(Cruz et al., 2014). 
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3.Demanda e acúmulo nutricional  

A utilização de genótipos com alto potencial produtivo na lavoura, 

exige uma maior demanda de nutrientes minerais (Gomes et al., 2016). A 

distribuição varia ao longo do estádio fenológico, pois alguns fatores 

influenciam na absorção dos nutrientes, tais como, época do ano, idade da 

planta, manejo, genótipos, déficit hídrico e elevadas temperaturas (Oliosi 

et al., 2021). 

Cada nutriente é importante no metabolismo da planta, pois 

desempenham funções de ativadores de enzimas, transporte de elétrons e 

nos últimos anos têm tornado uma área atrativa para pesquisas 

relacionadas aos benefícios a saúde, devido a sua importância no 

fornecimento de nutrientes essenciais na nutrição humana (Taiz et al., 

2010; Junior et al., 2020).  

Conhecer qual o período de maior exigência da planta é 

fundamental, para um planejamento de manejo de adubações assertivos e 

redução de custos com insumos. Na fase de granação dos frutos é 

necessária uma maior disponibilidade de nutriente no solo para que a 

planta consiga absorver, atender a demanda dos frutos e alocar os 

nutrientes aos demais tecidos. A absorção dos nutrientes é influenciada 

pela disponibilidade de água no solo, o déficit hídrico é um fator limitante 

na produção do cafeeiro (Covre et al., 2018).  

Exigidos em quantidade e época diferentes, os nutrientes são 

fundamentais para que a planta complete o seu ciclo. Durante a fase 

reprodutiva, os frutos são os drenos preferenciais da planta onde acumula 

preferencialmente carboidratos e minerais da planta, esse pico de demanda 

excessiva por nutriente coincide com a fase vegetativa, que também exige 

grande quantidade nutrientes (Dubberstein et al., 2016; Covre et al., 2018). 
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Os macronutrientes, Nitrogênio (N), Potássio (K), Fósforo (P), são 

os mais acumulados no fruto de café, seguidos pelo Cálcio (Ca), 

Enxofre(S) e o Magnésio (Mg), que é menos acumulado. Entre os 

micronutrientes, temos o maior acúmulo do Ferro (Fe), em sequência o 

Boro (B), Cu (Cobre) Manganês (Mn) e Zinco (Zn) (Covre et al., 2016). 

Na literatura, vários estudos avalia a dinâmica de acúmulo e alocação de 

nutrientes em alguns órgãos específico da planta, como exemplo frutos e 

folhas (Covre et al., 2018; Oliosi et al., 2021). 

A absorção dos nutrientes do solo a longo prazo, seguem os estádios 

vegetativos e reprodutivos da cultura. Inicialmente o crescimento e 

translocação dos nutrientes na planta ocorre de forma lenta, seguida por 

um período de maior exigência, alta taxa de absorção/acúmulo de 

nutrientes, na qual, coincide com a época das chuvas, visto que os grãos 

passam por uma rápida expansão e enchimentos (Dubberstein et al., 2016; 

Covre et al., 2018). Por fim, novamente a absorção estabiliza, encerrando 

o ciclo. 

O cafeeiro é considerado uma planta que apresenta alta demanda por 

fertilizantes minerais, pois, na colheita dos frutos grande quantidade de 

nutrientes são extraídos da lavoura. E para que a planta continue produtiva 

nos anos seguintes é necessário a reposição desses nutrientes no solo, 

através de adubos químicos e/ou orgânicos (Covre et al. 2016). 

Uma das atividades mais onerosas na cadeia produtiva do café é o 

custo com fertilizantes, as curvas de absorção e acúmulo ajuda o 

cafeicultor avaliar quais os períodos de picos que a planta mais exige os 

nutrientes, e a partir dessas relações, pode realizar um planejamento e 

balanço da época e a quantidade correta que deve realizar a 

disponibilização dos minerais (Covre et al., 2018; Oliosi et al., 2021). 
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3. Considerações finais 

A importância do melhoramento genético na espécie do café conilon 

deve ser enfatizada, visto que a espécie apresenta grande importância 

econômica e social para o estado, uma das maiores comodities exportadas 

do país.  

Para atender as expectativas dos produtores e a produção, o 

melhoramento genético busca agregar características que mais convém, 

como produtividade, qualidade dos frutos, adaptação as regiões de 

interesse, qualidade da bebida, ciclo de maturação, tamanho de grãos. 

Aliada a novos equipamentos e técnicas de melhoramento genético, 

será possível progredir mais rápido com resultados em curto espaço de 

tempo e assim melhorar a cafeicultura do estado do Espirito Santo, 

pensando em manter a produção com maior sustentabilidade e baixo custo 

para os cafeicultores. 
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Microbioma associado ao cafeeiro e seus impactos para a qualidade 

 

 

1. Introdução 

O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Na 

safra 2020-2021 a produção mundial de café alcançou cerca de 17 milhões 

de sacas, movimentando aproximadamente U$ 173 milhões (Oic, 2021). 

A popularidade do café é explicada devido à sua característica sensorial e 

sabor agradável. Uma série de práticas de pré e pós-colheita são 

considerados contribuidores críticos para a definição da qualidade da 

bebida (Huch & Franz, 2015).  

Essas práticas envolvem várias etapas relativamente complexas, 

incluindo a escolha da variedade genética, do ambiente de cultivo, do 

manejo, a colheita, o processamento, a fermentação, os processos de 

secagem e o armazenamento. Após o processamento na fase de pós-

colheita, os grãos de café podem ser transportados e comercializados. 
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Na etapa de processamento, observa-se grandes esforços por parte 

de pesquisadores e demais agentes envolvidos na cadeia produtiva do café, 

na busca de melhoria de diversos fatores que influenciam na qualidade 

final da bebida. Um deles é a interação dos microrganismos associados ao 

café e os produtos gerados por eles durante essa etapa de fermentação que 

ocorre com o processamento do café. Esse comportamento vem sendo alvo 

de diversos estudos nos últimos anos (Haile; Kang, 2019a; Oliveira, 2014; 

Saucedo-García et al., 2014; Sérgio Balbino Miguel et al., 2013). 

É de consenso que as plantas são consideradas organismos 

holobiontes, onde elas em sinergia com a microbiota desempenham papéis 

fundamentais para enfrentar os desafios ambientais (Agler et al., 2016). A 

diversidade de fungos e bactérias que residem nos tecidos vegetais 

(endófitos) ou nas proximidades do solo (comunidades da rizosfera) vem 

demonstrando ser muito maior do que o anteriormente conhecido 

(Bulgarelli et al., 2013). 

No café, a cada estudo realizado fica consolidado a forte relação e 

criticidade dessa interação. Existem sólidas evidências que algumas 

espécies de bactérias, fungos e leveduras desempenham funções 

importantíssimas para o crescimento e desenvolvimento do cafeeiro, além 

de influenciar na qualidade final dos frutos (Fulthorpe; Martin; Isaac, 2020).  

Um exemplo é o potencial de envolvimento de fungos e bactérias na 

atividade antimicrobiana contra microrganismos patógenos e produtores 

de micotoxinas (Baker et al., 2012; Monteiro et al., 2017); bem como na 

degradação de cafeína (Baker et al., 2012); ou na promoção de crescimento 

vegetal (Moreira et al., 2019), e até mesmo na mudança de perfil sensorial 

da bebida (Martins et al., 2019; L. L. Pereira et al., 2019, 2020; S. J. Zhang et 

al., 2019). Este último tem sido alvo de grandes estudos que visam 
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compreender a natureza dessas interações e como elas podem ser 

aproveitadas para a melhoria e diversidade dos atributos sensoriais do café 

(S. Evangelista et al., 2015; S. R. Evangelista, da Cruz Pedrozo Miguel, et al., 

2014; Martins et al., 2019; L. L. Pereira et al., 2019; Ribeiro et al., 2017).  

Durante o processamento, ocorre uma interação entre as atividades 

microbianas no metabolismo do fruto do café, resultando em um perfil 

precursor de sabor específico (Martins et al., 2019; Schwan et al., 2012). As 

cerejas do café podem ser processadas de diferentes maneiras (Pereira et 

al., 2017b). No processamento por via úmida os frutos colhidos são 

despolpados e sofrem um processo de fermentação. O passo da 

fermentação tem como objetivo remover a mucilagem firmemente aderida 

ao grão. Essa fermentação é realizada por microrganismos que se originam 

das superfícies do fruto, do ambiente de plantio ou dos equipamentos 

utilizados no processamento. À medida que o processamento avança, as 

comunidades microbianas crescem devido a pressões seletivas variáveis de 

fatores intrínsecos, como cultivar e ambiente de cultivo do café, e 

extrínsecos, como o processamento e manuseio (De Bruyn et al., 2017). 

A maneira como a interação microrganismos-planta impacta na 

qualidade final da bebida está condicionada aos compostos voláteis 

gerados em função dos metabólitos secretados pela diversidade microbiana 

presente durante a etapa de fermentação (De Bruyn et al., 2017). 

No entanto há de se observar a escassez de estudos que visem 

mapear os produtos metabólitos gerados por diferentes espécies de 

microrganismos relacionados ao café, e tampouco sua funcionalidade 

química na construção dos perfis sensoriais da bebida. Compreender essa 

dinâmica é essencial para gerar novas oportunidades de fermentações 
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direcionadas por meio de culturas iniciadoras afim de gerar novos perfis 

(Haile & Kang, 2019a). 

Sendo assim, este estudo apresenta a aglutinação de informações 

geradas por bioprospectores de microrganismos associados ao café, com o 

atual conhecimento dos produtos metabólicos gerados e seus impactos nos 

processos de fermentação e na qualidade do grão e da bebida. Sendo 

abordado o estado da arte acerca das bactérias, fungos e leveduras 

associados ao café, sobretudo as espécies que estão envolvidas na 

qualidade final da bebida. 

 

2. O Processo de Fermentação do Café 

Após a colheita, os frutos do café são imediatamente processados 

para permitir o processo de fermentação espontânea ou induzida. A 

fermentação é um processo químico no qual moléculas complexas são 

decompostas em moléculas mais simples, produzindo produtos líquidos e 

gases (CO2) (Haile & Kang, 2019b). Os principais métodos de 

processamento são conhecidos como seco ou  úmido, e sua escolha 

geralmente está condicionada à uniformidade da maturação dos frutos, às 

condições climáticas locais no momento da colheita e à disponibilidade de 

água no local de produção (Hicks, 2002).  

Durante a etapa de processamento, a fermentação ocorre 

naturalmente e resulta na degradação de uma substância rica em 

polissacarídeos, conhecida como mucilagem. Um importante polisscarídeo 

envolvido nesse processo é a pectina, que por sua vez atua como substrato 

para microrganismos capazes de secretar enzimas pectinolíticas (Garavito 

Rozo & Puerta Quintero, 1998). 
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Como parte do processo disgestório, os microrganismos envolvidos 

liberam uma variedade de compostos como ácidos orgânicos, ésteres e 

álcoois, afetando diretamente nas características sensoriais do café 

(Martins et al., 2020). 

 

3. Microrganismos Associados ao Cafeeiro 

O conhecimento da diversidade microbiana associadas ao café é 

crucial para a compreensão das interações, vias metabólicas funcionais, 

produtos e interconversão de possíveis metabólitos microbianos entre os 

precursores associados a bebidas de café de qualidade superior (Ségio 

Balbino Miguel et al., 2013).  

Por esse motivo há um volume considerável de estudos que abordam 

a diversidade e o envolvimento de bactérias (Hoang et al., 2020; Fernando 

E. Vega et al., 2005), fungos (Oliveira, 2014; Santamaría; Bayman, 2005; 

Vega et al., 2008a) ou leveduras (Masoud et al., 2004) envolvidas nesse 

processo. Essa diversidade é notória em diversas partes do cafeeiro, como 

nas raízes, folhas, caules, frutos e sementes (Monteiro et al., 2017).  

 

4. Fungos associados aos frutos e grãos do cafeeiro 

Os fungos associados ao café têm sido extensivamente estudados 

sob a perspectiva do patógeno da planta, incluindo a infecção das sementes 

e dos frutos.  

De acordo com Viegas e colaboradores (2017), analisando amostras 

de café verde das espécies Coffea arabica e Coffea canephora, 

confirmaram resultados de diversos outros estudos em que os gêneros 

toxicogênicos fúngicos naturalmente predominantes no café são 

Aspergillus e Penicillium. 
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Esses gêneros estão comumente associados à contaminação de 

amostras nos estágios de desenvolvimento, colheita, processamento e 

armazenamentos dos grãos, resultando na depreciação da qualidade final 

da bebida (Chalfoun; Parizzi, 2008).  

Ainda assim, escondida da maioria dos observadores, o cafeeiro 

abriga uma infinidade de fungos em seus tecidos internos, que não causam 

sintomas adversos na planta e são chamados de endófitos fúngicos (Vega 

et al., 2008). 

De acordo com (2018), o fungo endofítico Simplicillium coffeanum, 

produz uma série de composto volátil capaz de inibir a ação de fungos 

patogênicos representantes do gênero Aspergillus. Na mesma linha de 

ação, Santamaría e Bayman (2005), estudando a diversidade endofítica e 

epífita em folhas de Coffea arabica, identificou a presença do gênero 

patogênico Colletotrichum. 

No entanto, foi observado a presença de espécies não identificadas 

do gênero Xylaria, o qual restringiu o crescimento do fungo patogênico em 

algumas amostras, demonstrando a possibilidade de usá-lo como agente 

bioprotetor.  

Em outra oportunidade, Saucedo-Garcia e colaboradores (2014), 

investigando a diversidade de fungos endofíticos em diferentes 

agroecossistemas, identificaram os gêneros Phomopsis, Beauveria e 

Alternaria. Fungos pertencentes ao gênero Beaveria são conhecidos pelo 

seu potencial entomopatogênico contra pragas do cafeeiro (Vega et al., 

2008b). 
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5. Bactérias associadas aos frutos e grãos do cafeeiro  

A interação planta-microrganismo pode ocorrer em várias partes das 

plantas, como sementes, óvulos, frutos, caules, folhas, raízes, tubérculos, 

brotos, flores e inflorescências (Zhang et al., 2006).  Avanços sinificativos 

foram feitos em relação ao estudo da diversidade de bactérias associadas 

ao cafeeiro (Mekete et al., 2009; Silva et al., 2008; Vega et al., 2005; Vilanova 

et al., 2015). Além da identificação, também tem sido relatado diversas 

funções benéficas no cafeeiro, como agentes de biocontrole contra fungos 

patogênicos (Shiomi et al., 2006); nematoides (Hoang et al., 2020); pragas 

(Méndez-López et al., 2003), como potenciais promotores de crescimento 

vegetal (Silva et al., 2012), na produção de enzimas pectnolíticas (Oumer & 

Abate, 2017), na degradação de cafeína (Baker et al., 2012),  e no impacto 

direto na qualidade da bebida (Zhang et al., 2019). 

Diferente da limitada disponibilidade de estudos sobre fungos 

associados ao cafeeiro e seu potencial de modulação sensorial da bebida, 

as bactérias endofíticas estão sendo mais estudadas sob essa ótica, tanto na 

presença natural durante o processamento do café (Nakayama et al., 2020; 

Silva et al., 2008), quanto na utilização de culturas starters em processos de 

fermentação induzida (Pereira et al., 2016; Wang et al., 2020). 

Neste contexto, o grupo das bactérias do ácido láctico tem se 

destacado nos estudos que visam a modulação do perfil sensorial de cafés. 

As bactérias do ácido láctico (LAB) possuem uma importância econômica 

substancial, sendo amplamente utilizado como starters na produção de 

alimentos fermentados. Uma definição baseada no metabolismo classifica 

o LAB pela formação de mais de 50% de ácido lático como produto da 

utilização de carboidratos (Holzapfel & Wood, 2014). 
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Sobre a associação do LAB ao processamento de café, Pederson e 

Breed (1946), foram um dos primeiros pesquisadores a identificar essa 

atividade. Desde então, o LAB tem sido reconhecido como um 

componente integral do processo na maioria dos países produtores. Dentre 

as LAB mais estudadas destacam-se os gêneros Lactobacillus, 

Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Weissela, Carnobacterium, Tetragenococcus e Bifidobacterium (Klein et 

al., 1998). 

De forma geral, a presença de LAB durante as etapas de 

processamento de café tem sido relatada como benéficas para a construção 

de perfis sensoriais complexos. Pereira et al. (2016), estudando o potencial 

de bactérias do ácido láctico na condução de uma fermentação controlada 

durante o processamento por via úmida, identificou que a espécie 

Lactobacillus plantarum foi capaz de estabelecer um processo acelerado 

de acidificação da polpa de café também aumentou significativamente a 

formação de compostos aromáticos voláteis durante o processo de 

fermentação (como acetato de etila, isobutirato de etila e acetaldeído) e 

possibilitou a produção de bebidas com notas sensoriais distintas e um 

aumento notável da qualidade em relação ao processo convencional. Além 

deste, Wang et al., (2019) e Wang et al., (2020) também tiveram resultados 

positivos no uso de bactérias do ácido lático durante o processo de 

fermentação.  

Apesar da utilidade promissora desse grupo de bactérias, seu uso no 

café tem sido amplamente negligenciado (2020). Até o momento, poucas 

espécies desse grupo foram avaliadas em condições de campo, 

representando uma pequena fração da rica diversidade de espécies 

envolvidas em fermentações naturais. 
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Pesquisas futuras devem ser focadas na investigação de novos LAB 

e na possibilidade de criar culturas mistas de múltiplos propósitos com 

outros grupos de microrganismos. 

 

6. Leveduras associadas aos frutos e grãos do cafeeiro 

As leveduras são tradicionalmente usadas para fazer pães, cervejas 

e vinhos desde a antiguidade. Seu papel na fermentação foi reconhecido 

por Louis Pasteur, e as primeiras culturas puras (iniciantes) de cervejas e 

leveduras de vinho foram obtidas por Hansen e Müller-Thurgau, 

respectivamente, no final do século XIX. 

Desde então, a aplicação de iniciadores de leveduras tornou-se uma 

prática padrão na fermentação industrial (Satyanarayana & Kunze, 2009).  

No café, as leveduras estão entre os microrganismos mais frequentemente 

isolados durante a fermentação (Pereira et al., 2017a). Os primeiros estudos 

de leveduras no café foram conduzidos por Agate e Bhat (1966) em 

fermentações na Índia, onde foram isoladas algumas espécies, como 

Saccharomyces marxianus, S. bayanus, S. cerevisiae e 

Schizosaccharomyces spp. 

São inúmeros os trabalhos que utilizam as leveduras como culturas 

starters em processos de fermentação. Evangelista et al. (2014b) 

investigando o potencial das cepas Saccharomyces cerevisiae, Candida 

parapsilosis e Pichia guilliermondii na fermentação a seco de grãos de café 

lavados e não lavados, encontraram um aumento da qualidade sensorial, 

sobretudo nas características aromáticas, onde os cafés apresentaram em 

especial notas de caramelo, ervas e frutas. Martinez et al.(2017) também 

encontrou resultados sensoriais positivos quando inoculou cepas de 

Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilosis e Torulaspora 



58 

 

delbrueckii. Conclusões semelhantes foram encontrados em estudos 

realizados por Pereira et al (2020b), Pereira et al. (2019); Ribeiro et al. 

(2017); Bressani et al. (2018) e Martins et al. (2019). 

Essa promissora interação naturalmente se dá pela facilidade das 

leveduras em colonizar substratos com açúcares simples, ácidos orgânicos 

e compostos facilmente utilizados, como presente nos frutos de cafeeiro 

(Hamadi et al., 2014). Além de exibirem um enorme potencial de atividade 

pectinolítica para remoção da mucilagem do grão, as leveduras produzem 

uma gama de compostos que impactam diretamente no perfil sensorial do 

produto final (Lee et al., 2015).   

O estado da arte sobre o uso de leveduras na fermentação de café 

encontra-se mais avançado que o uso de fungos e bactérias. A utilização 

rotineira de espécies como Saccharomyces cerevisiae, Pichia 

guilliermondii e Candida parapsilosis durante o processamento, seja de 

forma natural ou na forma de inóculos starters, é uma realidade e com 

resultados consolidados (Bressani et al., 2018; L. L. Pereira et al., 2020; 

Ribeiro et al., 2017). 

 

7. Influência genética do cafeeiro na composição da microbiota 

e dos produtos sensoriais 

Dada a importância funcional da comunidade microbiana nas 

características das plantas, é relevante entender os processos que são 

responsáveis por determinar a composição desta comunidade. Isso 

pertence à questão fundamental na ecologia de comunidades de quais 

fatores fundamentam a montagem de linhagens em comunidades 

microbianas. Um desses fatores diz respeito a genética, embora ainda não 

suficientemente compreendida, tem sido relatado que a identidade dos 
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fatores genéticos controla a composição e a população da microbiota da 

associada. 

Considerando o papel da genética da planta na composição da 

microbiota, e esta por sua vez, responsável por contribuir 

significativamente com a qualidade sensorial do cafeeiro, torna-se 

importante do ponto de vista científico compreender o efeito da 

diversidade genética do café no impacto desses fatores. 

Diferente do café arábica, o C. canephora é oriundo de plantas que 

se reproduzem por efeito da alogamia, possuindo uma taxa de fecundação 

cruzada superior à 95%, ocasionada pela autoincompatibilidade do tipo 

gametofítica, que resulta na inviabilização da autofecundação ou no 

cruzamento entre plantas que apresentam a mesma constituição genética 

nos gametas reprodutivos. Em razão disso, os genótipos dessa espécie 

caracterizam-se por uma elevada frequência de heterozigose no total de 

loci de genes nos cromossomos, causando grande variabilidade genética 

na maioria das características dessas plantas (Ferrão et al., 2015). 

A grande variabilidade genética do C. canephora pode ser bem 

exemplificada na composição química de diferentes genótipos, podendo 

variar significativamente os valores de sólidos solúveis, lipídios, 

trigonelina, ácidos clorogênicos e cafeína.  

No aspecto da qualidade da bebida, essas diferenças podem ser 

consideradas notáveis na construção dos atributos sensoriais. O estudo do 

perfil químico e sensorial de diferentes genótipos de C. canephora 

conduzido por Lemos et al. (2020) sugere que a diversidade química 

apresentada pelos genótipos afeta o perfil sensorial dos grãos de café.  

No ponto de vista de um processo fermentativo, as diferenças na 

composição química entre genótipos, podem impactar de maneira distinta 
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a disponibilidade de substrato a ser acessado pelos microrganismos 

envolvidos na fermentação, resultando em variações esperadas na 

construção sensorial da bebida para cada material genético (Bruna Lessa et 

al., 2021).  

Além da diversidade química apresentada por diferentes genótipos, 

a atuação do microbioma envolvido na fermentação também sugere estar 

associada à fatores genéticos (Figura 1). O controle genético das plantas 

sobre as comunidades microbianas é de interesse para a comunidade 

científica, devido à possibilidade de herdabilidade do microbioma 

determinar se ele pode evoluir (como parte do fenótipo estendido do 

hospedeiro) em resposta à seleção em plantas hospedeiras (Bordenstein & 

Theis, 2015; Whitham et al., 2006).  

Pesquisas sugerem que o microbioma associado à planta é moldado 

por complexas interações entre o hospedeiro, os microrganismos e o meio 

ambiente. 

Sobre a planta hospedeira, estudos confirmaram que a variação 

genética inespecífica da planta pode alterar as comunidades endofíticas das 

raízes e da rizosfera, bem como superfícies e interiores das folhas (Figura 

1) (Bodenhausen et al., 2014; Horton et al., 2014).  
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Figura 1. Influência da diversidade genética da planta hospedeira na 

composição da microbiota. Fonte: O autor. 

 

Mais recentemente, investigações têm demonstrado que além de 

genoma das plantas influenciarem na composição de seu microbioma, 

secretando vários metabólitos, o microbioma também pode impactar o 

metaboloma da planta hospedeira (Pang et al., 2021; Trivedi et al., 2020). 

Dessa forma, questiona-se: Até que ponto a genética do hospedeiro 

controla a composição do microbioma do fruto do cafeeiro e por 

consequência a qualidade da bebida?  

Embora a compreensão desses fatores em sua forma mais ampla 

ainda seja considerada limitada, estudá-los torna-se relevante para a 

evolução da qualidade do cafeeiro, uma vez que busca a otimização dos 

processos de fermentação com base no material genético disponível. 
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8. Desafios e Perspectivas Futuras 

Conforme evidenciado ao longo da revisão, numerosas espécies de 

bactérias, leveduras e fungos filamentosos foram identificadas na 

fermentação do café, no entanto ainda existem lacunas para compreender 

quais espécies ou linhagens têm maior impacto na qualidade da bebida. 

Portanto, um dos maiores desafios para pesquisas futuras é associar e 

compreender completamente os eventos metabólicos, a ecologia 

microbiana e ocorrência de compostos voláteis (Hameed et al., 2018).  

Os dados para a dinâmica de crescimento microbiano e produção de 

compostos são muito descritivos e desprovidos de mecanismos de 

interação.  

A relação do crescimento microbiano com o processamento do café, 

a fermentação e a qualidade do grão também não são totalmente 

compreendidas, o que dificulta as tentativas de controlar os processos de 

fermentação. 

Pesquisas abrangentes que vinculam ou combinam compostos de 

aromas individuais com sua contribuição para os atributos de sabor e 

qualidade do café ampliarão nosso entendimento atual.  

Compreender a contribuição do sabor de cada composto e, 

posteriormente, rastrear sua origem de volta aos processos individuais, 

ajudará a indústria cafeeira a controlar os resultados desejados do sabor do 

café por meio de processamento ou outras técnicas de gerenciamento 

agrícola. 

Complexando ainda mais o campo de pesquisa, além de 

compreender a contribuição de cada composto na construção de perfis 

sensoriais, torna-se necessário também estudar as diferenças na produção 

e diversidades destes compostos, associados às variedades genéticas de 
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cafeeiro, bem como o controle genético dessas plantas na composição da 

microbiota. Após a elucidação dessas questões, espera-se selecionar os 

microrganismos mais adequados para cada material genético de cafeeiro, 

a fim de tornar mais efetivo o processo de evolução da qualidade por meio 

da fermentação. 
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Respostas moleculares e bioquímicas frente ao estresse hídrico em 

Coffea (Rubiaceae) 
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Taís Cristina Bastos Soares 

 

 

1. Introdução 

O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e uma das 

commodities internacionais mais lucrativas. (Myhrvold, 2021). Embora 

mais de 130 espécies diferentes pertencentes ao gênero Coffea tenham sido 

descritas, apenas duas delas são exploradas principalmente 

comercialmente: C. arabica e C. canephora, com aproximadamente 60% 

e 40% da produção global, respectivamente. (Ico, 2019). Enquanto C. 

canephora é diplóide (2 n = 2 x = 22) com maior diversidade, C. arabica 

é tetraplóide (2 n = 4 x= 44) com uma diversidade genética muito estreita 

atribuída à sua evolução e biologia reprodutiva (Lashermes et al., 1999, 

2000).  

Coffea canephora é a segunda espécie do gênero mais cultivada no 

mundo, e o Espírito Santo se destaca como o maior produtor brasileiro 

dessa espécie, denominada como Conilon no estado. Durante os anos de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5566963/#B46
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5566963/#B45
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2013/2014, o estado colheu a maior safra da história, porém nas duas 

temporadas subsequentes, as condições climáticas impuseram limitações 

significativas à capacidade produtiva das safras, com um decréscimo de 

50% na produção das lavouras, que prejudicaram a cafeicultura regional, 

tornando um alerta para um futuro próximo (Venancio et al., 2020). O 

estudo proposto por Davis et al. (2019), sugere que muitos Cafés conilon 

cultivados se tornarão menos adequados para o cultivo devido o impacto 

das mudanças climáticas, podendo perder 60% de áreas de plantio, devido 

a projeções de aumento da temperatura e padrões de precipitação alterados. 

Diante disso, a busca por genótipos mais adaptados às variações 

climáticas, em especial a seca, tem aumentado, e o conhecimento à cerca 

dos mecanismos bioquímicos e moleculares de tolerância à seca do gênero 

Coffea, são fundamentais para a compreensão dos mecanismos subjacentes 

pelos quais a planta do café lida com estresses abióticos. Tornando-se de 

extrema importância para a sustentabilidade da safra futura (Dubberstein 

et al., 2020).  

Considerando a relevância do conhecimento de repostas, 

bioquímicas e moleculares gênero Coffea para o entendimento dos 

mecanismos de tolerância à seca, o presente capítulo traz a sumarização 

das principais respostas da planta frente ao estresse hídrico, ampliando o 

conhecimento e importância acerca dessas no melhoramento genético da 

espécie. 

 

2. Respostas fisiológicas  

Durante o período de seca, a senescência foliar precoce é estimulada, 

ocorrendo fisiologicamente em folhas mais velhas (Damatta et al., 2010). 

Além disso, diminuições na área foliar total (A) ocorrem, mas não 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.01049/full#B16
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concomitantemente à redução da taxa fotossintética. Em C. arábica, foi 

observado que essas diminuições são fortemente associadas a fatores 

estomáticos, sendo que os estômatos de café são bastante sensíveis à 

disponibilidade de água no solo e demanda na evaporação do ar (Batista et 

al., 2012). A condutância estomática (gs) diminui curvilínea com potencial 

hídrico (Ψw) decrescente da folha, sem aparente valor limite de Ψw 

desencadeando o fechamento estomático. 

Como mecanismo de adaptação ao estresse hídrico, as plantas 

submetidas à seca regulam a disponibilidade de água nos tecidos, através 

do ajuste osmótico ou aumento da elasticidade da parede celular, ou 

ambos, que melhoram a manutenção do turgor. Permitindo que as 

atividades metabólicas sejam mantidas em longos períodos de seca 

(Kramer e Boyer, 1995; Turner, 1997). O ajuste osmótico permite que o 

potencial hídrico da folha (Ψw) diminua sem uma diminuição 

concomitante no turgor foliar que afetaria eventos dependentes do turgor 

(Morgan, 1984). Além disso, essa adaptação ajuda a manter a condutância 

estomática (gs), mesmo que mais baixa, retardando a senescência em 

condições de falta d’água. Neste caso, as plantas se ajustam osmoticamente 

acumulando ativamente solutos inorgânicos e orgânicos em suas células 

em resposta à diminuição do potencial hídrico. Como resposta, seu 

potencial osmótico (Ψπ) torna-se mais negativo agindo assim como uma 

força motriz para a absorção de água nas raízes e outros órgãos (Taiz e 

Zeiger, 2002; Ennajeh et al., 2009).  

A partir da redução diferencial no potencial hídrico das folhas 

mediante a disponibilidade de água no solo, há uma diminuição 

intracelular na disponibilidade de CO2 para ribulose 1,5-bifosfato 

carboxilase/oxigenasse (Rubisco) (Menezes-silva et al., 2015, Menezes-
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silva, et al., 2017). Visto que o CO2 é produto principal para o 

fornecimento de energia fotoquímica, com essa redução, há uma 

sobrecarga energética nos cloroplastos (Ramalho et al., 2013).  

A deficiência hídrica associada a temperaturas elevadas são os 

principais fatores que interferem na produção e na qualidade final do café 

(Ferrão et al., 2016). Durante a floração, especialmente durante uma estação 

seca prolongada, temperaturas relativamente altas podem levar ao 

desenvolvimento anormal da flor ("flores starlet") (Damatta et al., 2012), 

enquanto ondas de calor curtas e repentinas (49 ° C por 45 ou 90 min) 

podem inibir completamente a floração (Marias et al., 2017). 

Considerando que os períodos de seca são frequentemente 

acompanhados por alta irradiância, um nível de energia proporcionalmente 

maior, produzirá altos níveis de espécies reativas de oxigênio (EROs), que 

podem potencialmente aumentar o estresse oxidativo, e prejudicar a 

fisiologia da planta e consequentemente o desempenho agronômico. 

Entretanto, Cavatte et al. (2012), relataram que os efeitos da luz e do 

abastecimento de água no crescimento das mudas de café é independente. 

Nesse caso, os autores concluíram que a combinação de seca e sombra não 

alterou negativamente os efeitos causados pelo estresse hídrico nas 

diferentes características fotossintéticas. Portanto, ao contrário do que foi 

sugerido anteriormente por Damatta, (2004) o sombreamento pode não 

aliviar significativamente os impactos da seca em pés de café jovens, a 

menos que sejam cultivados em áreas com combinação de seca e 

temperaturas elevadas. 

Mesmo que o café seja amplamente cultivado sob plena exposição 

ao sol, mudanças climáticas, associadas a uma maior frequência de 

extremos eventos de temperatura e seca, podem ocasionalmente ocorrer. 
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Desse modo, espera-se uma redução no rendimento da safra com maiores 

impactos em C. arabica que é considerado mais sensível ao calor do que 

C. canephora (Damatta e Ramalho, 2006; Damatta et al., 2018). 

Entretanto, os cafeeiros possuem um conjunto comum de mecanismos de 

resposta permitindo-lhes lidar com eventos de estresse único, incluindo 

alto irradiância, seca, frio e calor (Pinheiro et al., 2004; Martins et al., 

2019).  

Com a escassez de água, genótipos de café tolerantes à seca reduzem 

a condutância estomática (gs) para evitar transpiração excessiva e 

desencadear moléculas antioxidantes (Pinheiro et al., 2004; Dias et al., 

2007) e a partir disso, estudos recentes mostraram que o café pode manter 

o desempenho fotossintético até 37 °C, bem acima do que era 

tradicionalmente assumido (Damatta et al., 2018).  

 

3. Respostas moleculares 

Nos últimos trinta anos ocorreu um aumento expressivo no 

conhecimento sobre as sequências do genoma vegetal bem como, o papel 

fisiológico e molecular de vários genes. Isto revolucionou a genética 

molecular e sua eficiência nos programas de melhoramento, tornando o 

uso de marcadores moleculares uma importante ferramenta para estudos 

genéticos em plantas (Muhammad et al., 2018). 

Compreender o determinismo genético da adaptação do café às 

mudanças climáticas tornou-se essencial para a criação de novas 

variedades (Van der vossen et al., 2015). Nesse sentido, as análises de 

expressão e caracterização de genes candidatos associados à tolerância à 

seca podem levar à identificação de polimorfismos a partir de marcadores, 
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auxiliando na identificação e precocidade seleção de genótipos de café 

tolerantes à seca.   

Dentre os diferentes mecanismos adotados para adaptação da planta 

às condições de seca, existem as chamadas modulações pós-transcricionais 

que levam a uma expressão diferencial de genes e que, em última análise, 

promovem alterações metabólicas e fisiológicas associadas a aclimatação 

das plantas (Abdel et al., 2020; Mashaki et al., 2018).  

Estudos moleculares demostram que as respostas das plantas ao 

estresse hídrico incluem principalmente dois conjuntos de genes, um 

diretamente envolvido na proteção das células e, outro incluindo proteínas 

reguladoras que modulam a expressão gênica. O primeiro grupo inclui 

proteínas canal e transportadoras de membrana (Jarzyniak; Jasinski, 2014) 

que são portadoras de enzimas chave para a biossíntese de osmólitos: 

prolina, açúcares (Arisha et al., 2020) enzimas de desintoxicação (catalase, 

superóxido dismutase, ascorbato peroxidase) (Makashi e Garg, 2018) 

enzimas para o metabolismo de ácidos graxos (ferritina), proteínas de 

transferência de lipídios (Cochetel et al., 2020) , e proteínas para a proteção 

de macromoléculas (embriogênese abundante, proteínas anticongelantes e 

acompanhantes) (Meng et al., 2018). O segundo grupo inclui genes 

responsivos induzidos pela seca que incluem os fatores de transcrição 

(TFs) como o elemento de ligação à desidratação (DREB) bem como 

proteínas quinases e fosfatases direcionadas na regulação do estresse e 

transdução de sinal para componentes subsequentes na via em direção ao 

núcleo (Chai et al., 2020; Yuan et al., 2016). Entretanto, a maioria desses 

genes foram caracterizados em plantas modelo como Arabidopsis thaliana 

e são pouco conhecidos em variedades de culturas tolerantes, tornando-se 

necessário identificar os respectivos genes ortólogos em cada espécie.  
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A partir dos programas de melhoramento de Conilon no Brasil, 

(Montagnon et al., 2012) a descoberta de clones de C. Canephora 

tolerantes à seca, subsidiou os estudos transcriptômicos de genes 

candidatos cuja expressão foi induzida por estresse hídrico (Lima et al., 

2002; Marraccini et al., 2012; Pinheiro et al., 2004; Praxedes et al., 2006; 

Vieira et al., 2013). Diante disso, foi observada a expressão do gene 

CcDREB1D em um clone de C. canephora tolerante a seca, e esse gene 

codificou a desidratação no fator de transcrição de ligação do elemento 

responsivo (1D), uma vez que sua expressão foi regulada sob condições de 

déficit hídrico (Lata e Prasad, 2011; Vieira et al., 2013). A família de genes 

DREB, inclui fatores-chave de transcrição envolvidos em respostas a 

vários estresses abióticos (Lata e Prasad, 2011), atuando a jusante da 

enzima dependente do ABA e vias de transdução de sinal independentes 

em respostas a estresses abióticos, levando a uma regulação positiva de 

genes responsivos ao estresse resultando em aumento da tolerância 

(Agarwal et al., 2006). 

Além desses, outros genes candidatos a tolerância e susceptibilidade 

à seca exibindo perfis de expressão diferencial sob estresse hídrico, foram 

estudados em folhas, raízes, e botões plagiotrópicos de C. canephora 

(Costa, 2014, Vieira, et al., 2013) e C. arábica (Cotta, et al., 2016, Vieira, 

et al., 2013, Freire, et al., 2013). Separados por classes, esses genes podem 

ser identificados como: I) Genes relacionados a síntese do ácido abscísico 

(ABA sintase) e via de sinalização, como CaNCED, CaPYL8a, CaPYL8b, 

CaPYR1, CaSNRK2.8 e CaSNRK2.10 e CaAHG3 que codificam a enzima 

dioxigenase 9-cis-epoxicarotenóide, receptores ABA e proteínas fosfatase, 

respectivamente;  II) Genes codificantes de fatores de transcrição 

independentes e dependentes de ABA tais como CaERF017, CaEDR2 e 
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CaMYB; III) Genes que codificam diferentes isoformas de ascorbato 

peroxidase (APX) (CaAPX1, CaAPX5 e CaAPX6) , enzimas de remoção 

de espécies reativas de oxigênio catalisa a conversão de H2O2 para H2O; 

IV) Genes que codificam a Galactinol sintase (CaGolS), que catalisa a 

etapa chave na biossíntese da família de oligossacarídeos da Rafinose, 

deidrina (CcDH1), e serina (CaSDD1) envolvida na densidade e 

distribuição estomática (Santos et al., 2021). 

Dos Santos et al. (2011), avaliando o perfil transcricional da 

galactinol sintase (CcGolS1) em dois clones de Coffea canephora 

(tolerante e suscetível) encontraram diferenças em tolerância ao déficit 

hídrico. A expressão de CcGolS1 nas folhas foi diferencialmente regulada 

pelo déficit hídrico, dependendo diretamente da intensidade do estresse e 

do genótipo. Além da expressão de CcGolS1 relacionado à tolerância ao 

estresse hídrico, foi observado que enzimas relacionadas à biossíntese 

manitol e sua acumulação intracelular em células de plantas, estão 

intimamente associadas às respostas ao estresse. 

 Além de análises da expressão gênica, avanços recentes na 

genômica do café, incluindo projetos de sequenciamento de tag de 

sequência expressa (ESTs- Sigla em Inglês para Expressed Sequence 

Tags) (Lin et al., 2005; Poncet et al., 2006; Vidal et al., 2010; Mondego et 

al., 2011), construção de bibliotecas de cromossomos artificiais 

bacterianos (BAC-Bacterial Artificial Chromosome) (Noir et al., 2004) e 

mapas genéticos (Leroy et al., 2011; Moncada et al., 2016), bem como o 

aprimoramento de técnicas da transformação genética do café (Ribas et al., 

2011) abrem o caminho para estudar o determinismo  molecular e genético 

da tolerância à seca e outras importantes características agronômicas, 
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levando à identificação de genótipos que podem ser usados para acelerar 

os programas de  melhoramento do café (De kochko et al., 2010). 

 

4. Respostas bioquímicas 

Sujeitas ao estresse, as plantas regulam seu estado de água nos 

tecidos através de diferentes adequações, sejam elas morfológicas, 

moleculares ou bioquímicas, a fim de controlar a perda de água e facilitar 

o aumento na absorção (Tounekti et al., 2018). Em condições de estresse, 

há o aumento de compostos fenólicos em folhas (Cavatte et al., 2012), 

contribuindo significativamente para a proteção contra o excesso de 

energia (Wilhelm; Selmar, 2011) e danos associados à radiação UV-B 

(Gill; Tuteja, 2010). Além disso, solutos compatíveis são acumulados 

dependendo da tensão que as plantas sofram mediante ao estresse, 

protegendo a integridade da membrana e enzimas, além de contribuírem 

para o ajuste osmótico celular, desintoxicação de espécies reativas de 

oxigênio, e estabilização de proteínas (Ashraf e Foolad, 2007; Hayat et al., 

2012).  

Como respostas de defesa da planta ao estresse hídrico, em nível 

bioquímico, com função de neutralizar os efeitos deletérios da seca nas 

plantas, há o acúmulo de solutos compatíveis do tipo aminoácidos e vários 

açúcares solúveis, como por exemplo, oligossacarídeos da família de 

rafinose (RFOs) (Alcázar et al., 2010; Egert et al., 2013). RFOs são 

extensivamente distribuídos em plantas superiores (Castillo et al., 1990) e 

têm funções importantes no armazenamento de carbono, foto-translocação 

sintática e fisiologia da semente (Ayre et al., 2003). Esses oligossacarídeos 

possuem um papel importante como antioxidantes contra danos induzidos 
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por espécies reativas de oxigênio (EROs) sob condições de estresse 

(Nishizawa et al., 2008; Elsayed et al., 2014). 

Muitas espécies quando submetidas a condições de estresse 

aumentam as atividades das enzimas antioxidantes, que estão ligadas ao 

maior teor de prolina (Ashraf e Foolad, 2007). O acúmulo do aminoácido 

prolina e compostos de amônio quaternário, tem sido considerado como 

uma adaptação ao estresse de seca, devido ao ajuste osmótico que 

possibilita a manutenção do turgor celular, e o crescimento mesmo com 

baixo potencial hídrico foliar. Nesse sentido, a manutenção da turgescência 

é feita pela diminuição do potencial osmótico resultante do acúmulo de 

diferentes solutos no simplasma, podendo também escapar da redução no 

potencial hídrico, mantendo o turgor, através da redução na elasticidade de 

suas paredes celulares (Saito; Terashima, 2004).  

A prolina é um aminoácido proteinogênico com uma rigidez 

conformacional excepcional essencial para metabolismo (Szabados e 

Savoure, 2010). É considerada um dos solutos celulares mais importantes 

e sua alta concentração é um indicador de tolerância ao estresse hídrico 

(Liu et al., 2014). Em altas concentrações protege as plantas de estresses 

ambientais por meio de sua contribuição para o ajuste osmótico celular, 

desintoxicação de espécies reativas de oxigênio (ROS), proteção da 

integridade da membrana e estabilização de enzimas/proteínas (Ashraf, 

2009). 

Estudos sob influência da seca, alta salinidade, alta luz e irradiação 

UV, metais pesados e condições de estresse oxidativo em plantas, relatam 

o acúmulo de prolina nas folhas (Yoshiba et al., 1995; Fabro et al., 2004; 

Haudecoeur et al., 2009). Folhas de café quando submetidas ao estresse 

hídrico, imposto pela retenção de irrigação induzida, levou ao acúmulo de 
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prolina sendo a diferença observada nas cultivares de Café Arábica e 

Robusta. Sob condições de controle a concentração de prolina nas folhas 

foi maior nas plantas estressadas em um nível substancialmente mais alto 

do que o controle (Maestri et al., 1995).  

Além da prolina, o nitrogênio é um dos nutrientes fundamentais para 

o crescimento vegetal, e a deficiência hídrica influencia negativamente o 

metabolismo de compostos nitrogenados (Ferreira et al., 2002). Sob efeito 

do estresse a enzima nitrato redutase, atuante na assimilação de nitrogênio, 

tem sua atividade influenciada (Sharma; Dubey, 2005). Além disso, a 

deficiência de nitrogênio diminui a condutividade hidráulica, absorção de 

água, produção de ABA pelas raízes e induz o fechamento estomático 

precoce (Kramer; Boyer, 1995). Afeta diretamente na fotossíntese através 

da diminuição do teor de pigmentos nos cloroplastos, e na síntese de várias 

enzimas envolvidas nos ciclos bioquímicos desse processo (Terashima; 

Evans 1988). De outro modo, a disponibilidade adequada de nitrogênio 

auxilia na tolerância à seca, pois permite o desencadeamento de 

mecanismos de fotoproteção do cloroplasto, e alterações qualitativas da 

membrana (Damatta; Ramalho, 2006).  

Uma vez que não se conhece uma característica isolada capaz de 

predizer adequadamente a respeito da manutenção e produção de culturas 

sujeitas a ambientes com restrição hídrica (Damatta; Ramalho, 2006), 

melhorar o desempenho do café Conilon em regiões sujeitas à seca 

necessita da seleção de índices/parâmetros fisiológicos moleculares e 

bioquímicos que facilitem a identificação de materiais genéticos com 

maiores potenciais para tolerância à seca. 
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5. Considerações finais 

A aptidão do cafeeiro submetido a eventos climáticos, como por 

exemplo a seca, depende da adequação das características fisiológicas e 

organo-morfogenéticas e, consequentemente, esses aspectos devem ser 

levados em consideração nos programas de melhoramento. Na perspectiva 

geral, as respostas diferenciadas das cultivares com respeito à sua 

fisiologia e nomeadamente ao seu nível de iso-hidricidade, devem ser 

avaliados com mais precisão.  As informações abrangidas neste estudo 

fornecem dados que podem ser utilizados para a agregar no melhoramento 

da espécie. 

Como visto, na maioria das situações, os impactos da seca podem 

ser muito agravados por temperaturas do ar supra-ótimas; temperaturas 

extremas e dependendo de sua intensidade, duração e velocidade de 

imposição, prejudicam os processos metabólicos celulares como, por 

exemplo, fotossíntese, crescimento e sobrevivência das plantas, bem como 

sua exploração econômica. 

As estratégias de adaptação e mitigação devem ser implementadas 

como um meio para melhorar a sustentabilidade das culturas no contexto 

das mudanças climáticas. A triagem e o melhoramento de plantas são 

estratégias fundamentais de adaptação para produzir novas cultivares com 

tolerância melhorada a estresses (a)bióticos com rendimentos aceitáveis. 

 Em condições de seca, o sistema agroflorestal por exemplo, pode 

resultar em melhores condições para a manutenção das trocas gasosas com 

efeitos positivos na produção, principalmente nas regiões marginais onde 

o cultivo do café se caracteriza por sofrer de déficit hídrico, associado a 

temperaturas extremas e excesso de irradiância. Além disso, o uso de 

ferramentas biotecnológicas contribui para o melhoramento da espécie, 
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acelerando a busca de materiais mais adaptados ao estresse, demandando 

menos tempo e custo no campo. 
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Jürgen Pohlan, H. A., Cock, J. H., Eds; International Plant Nutrition Institute: 

Norcross, GA, p 75−91. 2012. 

Damatta, F. M. Coffee Tree Growth and Environmental Acclimation. In Achieving 

Sustainable Cultivation of Coffee; Lashermes, P., Ed.; Burleigh Dodds Science: 

Cambridge, U.K.; pp 19−48. 2018. 

Davis, A.P.; Chadburn, H.; Moat, J.; O’Sullivan, R.; Hargreaves, S.; Nic Lughadha, 

E. High extinction risk for wild coffee species and implications for coffee sector 

sustainability. Sci. Adv. v.5, 2019. 

De kochko, A. Akaffou, S.; Andrade, A.C.; Campa, C.; Crouzillat, D.; Guyot, R. 

Hamon, P.; Ming, R.; Mueller, L.A.; Poncet, V.; Dubreuil-Tranchant, C.; Hamon, 

S.Advances in Coffea genomics. Advances in Botanical Research. v. 53, p. 23–

53. 2010. 

Dias, P. C.; Araujo, W.L.; Moares, G.A.B.K.; Barros, R.S.; DaMatta, F.M. 

Morphological and physiological responses of two coffee progenies to soil water 

availability. J. Plant Physiol. v.164, p. 1639−1647. 2007. 

Dos Santos, T. B. Budzinski, I.G.F.; Marur, C. J.; Petkowicz, C. L.O.; Pereira, L.F.P.; 

Vieira, L.G.E. Expression of three galactinol synthase isoforms in Coffea arabica 

L. and accumulation of raffinose and stachyose in response to abiotic stresses. 

Plant Physiology and Biochemistry, v. 49, p. 441-448, 2011. 



85 

 

Dubberstein, D.; Lidon, F.C.; Rodrigues, A.P.; Semedo, J.N.; Marques, I.; Rodrigues, 

W.P.; Gouveia, D.; Armengaud, J.; Semedo, M.C.; Martins, S.; et al. Resilient and 

sensitive key points of the photosynthetic machinery of Coffea spp. to the single 

and superimposed exposure to severe drought and heat stresses. Front. Plant Sci., 

v 11, n, 1049. 2020. 

Egert, A.; Keller, F.; Peters, S. Abiotic stress-induced accumulation of raffinose in 

Arabidopsis leaves is mediated by a single raffinose synthase (RS5, At5g40390). 

BMC Plant Biol. v.13, p.218. 2013. 

Elsayed, A.I.; Rafudeen, M.S.; Golldack, D. Physiological aspects of raffinose family 

oligosaccharides in plants: Protection against abiotic stress. Plant Biol. v, 16.p.1-

8. 2014. 

Ennajeh, M.; Vadel, A.; Khemira, H. Alterations in osmoprotective and antioxidative 

mechanisms in the leaves of two olive cultivars subjected to severewater deficit. 

Acta Physiologiae Plantarum. v.31, p.711–721. 2009. 

Fabro, G.; Kovacs, I.; Pavet, V.; Szabados, L.; Alvarez, M.E. Proline accumulation 

and AtP5CS2 gene activation are induced by plant-pathogen incompatible 

interactions in Arabidopsis. Molecular Plant-Microbe Interactions, v, 17, n.4. 

p.343-350. 2004. 

Ferrão, R.G.; Moreira, S.O.; Ferrão, M.A.G.; Riva, E.M.; Arantes, L. O.; Costa, A.F. 

S. da.; Carvalho, P.L.P.T de.; Galvêas, P.A.O. Genética e melhoramento: 

desenvolvimento e recomendação de cultivares com tolerância à seca para o 

Espírito Santo. Incaper em Revista, Vitória, v.6, n. 4, p. 51-71, 2016. 

Ferreira, V. M.; Magalhães, P.C.; Durães, F.O.M.; Oliveira, L.E.M.; Purcino, A.A.C. 

Metabolismo do nitrogênio associado à deficiência hídrica e sua recuperação em 

genótipos de milho. Ciência Rural, Santa Maria, v. 32, n. 1, p. 13-17, 2002. 

Freire, L. P.; Marraccini, P.; Rodrigues, G. C.; Andrade, A. C. Análise da expressão 

do gene manose-6-fosfato redutase em cafeeiros submetidos ao déficit 

hídrico. Coffee Sci. v.8, p.17–23, 2013. 

Gill, S. S.; Tuteja, N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic 

stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry, n. 48, p. 909-

930, 2010. 

Haudecoeur, E.; Planamente, S.; Cirou, A.; Tannières, M.; Shelp,B.J.; Moréra, 

S.Faure, D. Proline antagonizes GABA-induced quenching of quorum-sensing in 

Agro-bacterium tumefaciens. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, v,106. n.34, p.14587-14592. 2009. 

Hayat, S.; Hayat, Q.; Alyemeni, M.N.; Wani, A.S.; Pichtel, J.; Ahmad, A. Role of 

proline under changing environments: a review. Plant Signaling and Behavior. 

v.7 n.11. p.1456-1466. 2012. 

International Coffee Organization (ICO) (2019).http://www.ico.org/prices/po-

production. pdf. Accessed on 15 Sep 2021. 

https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/nome/pierre-marraccini?p_auth=XS3bES9B


86 

 

Jarzyniak, K. M.; Jasinski, M.Membrane transporters anddrought resistance - a 

complex issue.Frontiers in Plant Science,v.5, 687.2014. 

Kramer, P.J.; Boyer, J.S. Water relations of plants and soils. Academic Press, San 

Diego. 1995. 

Lashermes, P.; Combes, M.C.; Robert, J. Trouslot, P.; D’Hont, A.; Anthony, F.; 

Charrier, A.Molecular characterization an origin of the Coffea Arabica L. genome. 

Molecular Genetics and Genomics, Berlin, v. 261, p. 259-266, 1999. 

Lashermes, P. Paczek, V.; Trouslot, P.; Combes, M.C.; Couruton, E.; Charrier,A. 

Single-locus inheritance in the allotetraploid Coffea arabica L. and interspecific 

hybrid C. arabica x C.canephora. J Hered. v. 91, p.81-85. 2000. 

Lata, C.; Prasad, M. Role of DREBs in regulation of abiotic stress responses in plants. 

J. Exp. Bot.v, 62,p. 4731–4748. 2011. 

Leroy, T.; DE Bellis, F.; Legnate, H.; Kananura, E.; Gonzales,G.; Pereira, L.F.P.; 

Andrade, A.C.; Charmetant, P.; Montagnon, C.; Cubry, P. Marraccini, P.; Pot, D.; 

Kochko, A de.Improving quality of African robustas: QTLs for yield- and quality-

related traits in Coffea canephora. Tree Genetics and Genomes 7, p.781–798. 

2011. 

Lima, A.L.S. DaMatta, F. M.; Pinheiro, H.A.; Totola, M. Photochemical responses 

and oxidative stress in two clones of Coffea canephora under water stress. 

Environmental and Experimental Botany, v.47, p.239–247. 2002. 

Lin, C.; Mueller, L.A.; Carthy, J.M.C, Crouzillat, D.; Pétiard, V.; Tanksley, S.D. 

Coffee and tomato share common gene repertoires as revealed by deep sequencing 

of seed and cherry transcripts. Theoretical and Applied Genetics v,112, p.114–

130. 2005. 

Liu, J.H.; Peng, T.; Dai, W. Critical cis-acting elements and interacting transcription 

factors: key players associated with abiotic stress responses in plants. Plant 

Molecular Biology Reporter. v,32: p.303–317.2014. 

Maestri, M.; DaMatta, F. M.; Regazzi, A.J.; Barros, R.S.Accumulation of proline and 

quaternary ammonium compounds in mature leaves of water stressed coffee plants 

(Coffea Arabica and C. canephora). Journal of Horticultural Science, 70: 229-

233. 1995. 

Marraccini, P.; Vinecky, F.; Alves, G.S.C.; Ramos, H.J.O.; Elbelt, S.; Vieira, N.G.; 

Carneiro, F.A.; Sujii, P.S.; Alekcevetch, J.C.; Silva, V.A.;DaMatta,F.M.; Ferrão, 

M.A.G.; Leroy, T.; Pot, D.; Vieira, L.G.E, Silva, F.R da, Andrade, A.C. 

Differentially expressed genes and proteins upon drought acclimation in tolerant 

and sensitive genotypes of Coffea canephora. Journal of Experimental Botany 

63, p.4191–4212. 2012. 

Marias, D. E.; Meinzer, F. C.; Still, C. Impacts of leaf age and heat stress duration on 

photosynthetic gas exchange and foliar nonstructural carbohydrates in Coffea 

arabica. Ecol. Evol. v,7,p.1297−1310. 2017. 



87 

 

Martins, M. Q.; Partelli, F.L.; Golynski, A.; Pimentel, N.S.Adaptability and stability 

of Coffea canephora genotypes cultivated at high altitude and subjected to low 

temperature during the winter. Scientia Horticulturae, v. 252, p. 238-242, 2019. 

Mashaki, K.M.; Garg, V.; Nasrollahnezhad Ghomi, A.A.; Kudapa, H.; Chitikineni, 

A.; Nezhad, K.Z.; Yamchi, A.; Soltanloo, H.; Varshney, R.K.; Thudi, M. RNA-

Seq analysis revealed genes associated with drought stress response in kabuli 

chickpea (Cicer arietinum L.). PLoS ONE, v,13, 2018. 

Menezes-silva, P. E.; Cavatte, P.C.; Martins, S.C. V.; Reis, J.V.; Pereira, L. F.; Ávila, 

R. T.; Almeida, A. L.; Ventrella, M.C.; DaMatta, F. M. Wood density, but not leaf 

hydraulic architecture, is associated with drought tolerance in clones of Coffea 

canephora. Trees Struct. Funct. v.29, p.1687–1697, 2015. 

Menezes-silva, P. E. Sanglard, L. M.V.P.; Ávila, R.T.; Morais, L.E.; Martins, S.C.V.; 

Nobres, P.; Patreze, C.M.; Ferreira, M.A.; Araújo, W. L.; Fernie, A.R.; DaMatta, 

F.M. Photosynthetic and metabolic acclimation to repeated drought events play 

key roles in drought tolerance in coffee. J. Exp. Bot. v,68, p.4309–4322, 2017. 

Meng, H.L.; Zhang, W.; Zhang, G.H.; Wang, J.J.; Meng, Z.G.; Long, G.Q.; Yang, 

S.C. Unigene-based RNA-seq provides insights on drought stress responses in 

Marsdenia tenacissima. PLoS ONE , v,13. 2018. 

Myhrvold, N. "café". Encyclopedia Britannica , 23 de julho de 2021, Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/coffee . Acessado em 4 de agosto de 2021. 

Moncada, M. P., Tovar, E., Montoya, J. C., Gonzalez, A., Spindel, J., McCouch, S.A 

genetic linkage map of coffee (Coffea arabica L.) and QTL for yield, plant height, 

and bean size. Tree Genet Genomes v,12 n.5, p.4-17. 2016. 

Mondego, J.M.C.; Vidal, R. O.; Carazzolle, M. F.; Tokuda, e. K.; Parizzi, L. 

P.;  Costa, G. G. L.; Pereira, L. F. P.; Andrade, A. C.; Colombo, C. A.; Vieira, L. 

G. E.; Pereira, G. A. G.An EST-based analysis identifies new genes and reveals 

distinctive gene expression features of Coffea arabica and Coffea canephora. 

BMC Plant Biology. v,11, n.30. 2011. 

Montagnon C, Cubry P, Leroy T. Coffee Coffea canephora Pierre genetic 

improvement: Acquired knowledge, strategies and perspectives. Cahiers de 

l’Agriculture 21, p.143–153. 2012. 

Morgan, J.M. Osmoregulation and water stress in higher plants. Annual Review of   

Plant Physiology 35, 299–319. 1984. 

Muhammad, A. N.; Muhammad, A. N.; Muhammad, Q. S.; Dogan, Y.; Comertpay, 

G.;Yildiz, M.; Hatipoglu, R.; Ahmad, F.; Alsaleh, A.; Labhane, N.; Ozkan, H.; 

Chung, G.; Balock, F.S. DNA molecular markers in plant breeding: current status 

and recent advancements in genomic selection and genome editing. 

Biotechnology & Biotechnological Equipment, v.32, n.2, p.261-285, 2018. 

Nishizawa, A.; Yabuta,Y.; Shigeoka,, S. Galactinol and raffinose constitute a novel 

function to protect plants from oxidative damage. Plant Physiol v, 147. p.1251-

1263. 2008. 

https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=Martins%2C+Samuel+C.+V.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=Reis%2C+Josimar+V.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=Pereira%2C+Lucas+F.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=%C3%81vila%2C+Rodrigo+T.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=%C3%81vila%2C+Rodrigo+T.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=Almeida%2C+Andr%C3%A9a+L.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=Ventrella%2C+Mar%C3%ADlia+C.
https://www.locus.ufv.br/browse?type=author&value=DaMatta%2C+F%C3%A1bio+M.
https://www.britannica.com/topic/coffee
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/vidal-r-o?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/carazzolle-m-f?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/tokuda-e-k?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/parizzi-l-p?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/parizzi-l-p?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/costa-g-g-l?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/colombo-c-a?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/vieira-l-g-e?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/vieira-l-g-e?p_auth=rfdNNe2e
https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/citacao/pereira-g-a-g?p_auth=rfdNNe2e
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yabuta%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18502973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shigeoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18502973


88 

 

Noir, S. Patheyron, S.; Combes, M.C.;  Lashermes, P.; Chalhoub, B. Construction and 

characterization of a BAC library for genome analysis of the allotetraploid coffee 

species (Coffea arabica L.). Theoretical and Applied Genetics, v.109, p.225–

230. 2004. 

Pinheiro, H.A.; DaMatta, F.M.; Chaves, A.; Fontes, E. Drought tolerance in relation 

to protection against oxidative stress in clones of Coffea canephora subjected to 

long-term drought. Plant Science v,167, p.1307–1314. 2004. 

Poncet, V.; Rondeau, M.; Tranchant, C.; Cayrel, A.; Hamon, S.; Kochko, A. de.; 

Hamon, P. SSR mining in coffee tree EST databases: potential use of EST-SSRs 

as marker across Coffea genus. Molecular and General Genetics. v,276, p.436–

449. 2006. 

Praxedes, S.C.; DaMatta, F.M.; Loureiro, M.E.; Ferrão, M.A.G.; Cordeiro, A.T. 

Effects of long-term soil drought on photosynthesis and carbohydrate metabolism 

in mature robusta coffee (Coffea canephora Pierre var. kouillou) leaves. 

Environmental and Experimental Botany. v.56, p.263–273. 2006. 

Ramalho, J. C.; Rodrigues, A. P.; Semedo, J.N.; Pais, I.P.; Martins, L.D.; Simões-

Costa, M.C.; Leitão, A.E.; Fortunato, A.S.; Batista-Santos, P.; Palos, I.M.; Tomaz, 

M.A.; Scotti-Campos, P.; Lidon, F.C.; DaMatta, F.M. Sustained photosynthetic 

performance of Coffea spp. under long-term enhanced [CO2]. PLoS One, 

v.8,2013. 

Ribas A.F.; Dechamp, E.; Champion, A.; Bertrand, B.Agrobacterium-mediated 

genetic transformation of Coffea arabica (L.) is greatly enhanced by using 

established embryogenic callus cultures. BMC Plant Biology. v,11. n.92. 2011. 

Saito, T.; Terashima, I. Reversible decreases in the bulk elastic modulus of mature 

leaves of deciduous Quercus species subjected to two drought treatments. Plant, 

Cell Environment, v. 27, p. 863-875, 2004. 

Sharma, P.; Dubey, R. S. Modulation of nitrate reductase activity in rice seedlings 

under aluminium toxicity and water stress: role of osmolytes as enzyme protectant. 

Journal of Plant Physiology, v. 162, n. 8, p. 854-864, 2005. 

Santos, M.O.; Coelho, L.S.; Carvalho, G.R.; Botelho, C.E.; Torres, L.F.; Vilela, 

D.J.M.; Andrade, A.C.; Silva, V.A.Photochemical efficiency correlated with 

candidate gene expression promote coffee drought tolerance. Scientific Reports, 

v.11, 2021. 

Szabados, L.; Savoure, A. Proline: a multifunctional amino acid. Trends in plant 

science, v,15, n.2. p 89-97. 2010. 

Taiz, L.; Zeiger, E. Plant Physiology. MA, Sinauer Associates, Inc., Sunder land. 

2002. 

Terashima, I.; Evans, J.  Effects of Light and Nitrogen Nutrition on the Organization 

of the Photosynthetic Apparatus in Spinach. Plant and Cell Physiology. v,29. 

n.1 p. 143-155. 1988. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Patheyron+S&cauthor_id=14997299
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Combes+MC&cauthor_id=14997299
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lashermes+P&cauthor_id=14997299
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chalhoub+B&cauthor_id=14997299
https://www.nature.com/srep


89 

 

Tounekti, T.; Mosbah, M.; Al-Turki, T.A.; Khemira, H. Water relations and photo-

protection mechanisms during drought stress in four coffee (Coffea arabica L.) 

cultivars from southwestern Saudi Arabia. South African journal of botany, 

v,117, p.17-25. 2018. 

Turner, N.C. Further progress in crop water relations. Advances in Agronomy. v.58, 

p.293–338. 1997. 

Van der vossen, H.; Bertrand, B.; Charrier, A. Next generation variety development 

for sustainable production of arabica coffee (Coffea arabica L.): a 

review. Euphytica v,204, p.243–256. 2015. 

Venancio, L.P.; Filgueiras, R.; Montavani, E.C.; Amaral, C.H.Impact of drought 

associated with high temperatures on Coffea canephora plantations: a case study 

in Espírito Santo State, Brazil. Nature, 2020. 

Vidal, R.O. Mondego, J.M.C.; Pot, D.; Ambrósio, A.B.; Andrade, A.C.; Pereira, 

L.F.P.; Colombo, C.A.; Vieira, L.G.E.; Carazolle, M.F.A high-throughput data 

mining of single nucleotide polymorphisms in Coffea species expressed sequence 

tags suggests differential homeologous gene expression in the allotetraploid 

Coffea arabica. Plant Physiology , v, 154 p. 1053–1066. 2010. 

Vieira,N.G.; Carneiro, F.A.; Suji, P.; Alekcevetch, J.C.Different molecular 

mechanisms account for drought tolerance in Coffea canephora var. Conilon. 

Tropical Plant Biology 6, p.181–190. 2013. 

Wilhelm, C.; Selmar, D. Energy dissipation is an essential mechanism to sustain the 

viability of plants: The physiological limits of improved photosynthesis. The 

Journal of Plant Physiology, n.168, p. 79-87, 2011. 

Yoshiba, Y.; Kiyosue, T.; Katagiri, T.; Ueda, H.; Mizoguchi, T.; Yamaguchi-

Shinozaki, K.; Wada, K.; Harada, Y.; Shinozaki, K. Correlation between the 

induction of a gene for delta 1-pyrroline-5-carboxylate synthetase and the 

accumulation of proline in Arabidopsis thaliana under osmotic stress. Plant J. v. 

7, n.5, p.751-60. 1995. 

Yuan, L.L.; Zhang, M.; Yan, X.; Bian, Y.W.; Zhen, S.M.; Yan, Y.M. Dynamic 

phosphoproteome analysis of seedling leaves in Brachypodium distachyon L. 

Reveals central phosphorylated proteins involved in the drought stress response. 

Sci. Rep. v. 6, p.1-14.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 

 

 

 

CAPÍTULO 05 

 

 

Tecnologia de aplicação do herbicida glifosato no controle de plantas 

daninhas na cultura do café 

 

 

Matheus Torezani Rossi 

Edney Leandro da Vitória 

 

 

1. Introdução: 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e ocupa 

a segunda posição entre os países consumidores da bebida (ABIC, 2020). 

As espécies de cafés cultivadas de maior importância econômica no Brasil 

são: Coffea arabica (café Arábica) e Coffea canephora (café Conilon) com 

uma estimativa total de 1.820,209 mil hectares de área destinada à 

produção. O estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor de café 

do país, sendo o maior produtor de café Conilon produzindo mais de 60% 

do volume total do país (CONAB, 2022). 

A cultura do café Conilon possui grande destaque para o Brasil, 

sendo importante no desenvolvimento socioeconômico do país, 

notadamente, para o estado do Espírito Santo, por ser à base de sua 

economia. Essa cultura é cultivada principalmente por pequenos e médios 
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produtores de base familiar, proporcionando emprego e estabilidade 

financeira para as famílias envolvidas na atividade. 

Nota-se que há a ocorrência de plantas espontâneas e/ou daninhas 

em cultivos agrícolas, ou seja, uma planta pode ser considerada daninha se 

estiver, direta ou indiretamente, prejudicando determinada atividade 

humana. Sendo assim, pode-se observar que qualquer planta, de qualquer 

espécie, pode ser definida como planta daninha se estiver ocorrendo em 

um local de atividade humana e se estiver prejudicando, em algum 

momento ou durante todo o tempo, essa atividade (Silva; Silva, 2007). 

As plantas daninhas nas linhas e entrelinhas na cultura do café 

podem ser controladas por meio da capina manual, capina mecânica, 

capina elétrica, aplicação de herbicidas não seletivos e aplicação de 

herbicidas seletivos, sejam de pré ou pós-emergência. O controle manual, 

além de ter uma baixa capacidade operacional, tem custo elevado devido à 

escassez de mão de obra. Os controles mecânicos e elétricos necessitam 

investimentos em máquinas e implementos específicos que na maioria das 

vezes inviabilizam sua operacionalização. Estes motivos fazem com que o 

controle químico de plantas daninhas seja o mais utilizado, entretanto, 

deve se destacar a necessidade de adequação da tecnologia de aplicação à 

este produtos químicos afim de garantir a eficiência na aplicação e garantir 

a eficácia do produto químico (Vitória; Vitória, 2021). 

 Os agrotóxicos usados para o controle dessas plantas são 

denominados herbicidas e, dentre os mais diversos tipos disponíveis no 

mercado, os mais utilizados são à base de glifosato (Amarante Junior et al., 

2002). O glyphosate é um importante princípio ativo não seletivos 

utilizados no cafeeiro, contudo, em virtude da não observância das 

condições climáticas no momento da aplicação e da ausência de utilização 



93 

 

de tecnologias de aplicação recomendadas relacionados a escolha correta 

de pontas, pressão de trabalho e tamanho de gota, pode ocorrer o fenômeno 

da deriva do produto, atingindo à cultura e, consequentemente, causando 

sintomas de fitotoxicidade (Ronchi et al., 2003; Cabral; Vitória, 2022). 

A deriva da pulverização de pesticidas tem causado muitos 

problemas na agricultura (Torrent et al., 2020; Schönenberger et al., 2022). 

Alguns autores mostraram que de 10% a 80% dos produtos pulverizados 

nas lavouras perdem-se para áreas não-alvo, contaminando águas 

superficiais e subterrâneas, solo e atmosfera (Jong; Snoo; Zande, 2008; 

Maski; Durairaj, 2010; Moreira et al., 2021). Uma ferramenta importante 

que pode ser útil para mitigar a deriva da pulverização de pesticidas são os 

adjuvantes. Suas propriedades redutoras de deriva dependem da interação 

com o ingrediente ativo e a formulação de pesticidas (Cunha; Alves; 

Marques, 2017; Wazir et al., 2022).  

 

2. Ação herbicida do glifosato: 

A característica mais relevante do glifosato é sua rápida translocação 

das folhas da planta tratada para as raízes, rizomas e meristemas apicais. 

Esta propriedade sistêmica resulta na destruição total de plantas invasoras 

perenes, difíceis de matar, tais como rizomas de Sorghum halepense, 

Agropyron repens, Cirsium arvense, Cyperus spp., Cinodon dactylon, 

Imperata cilindrica e mesmo Pueraria lobata (Singh et al., 2021). 

Quando o glifosato é aplicado sobre as plantas, ocorre inicialmente 

uma rápida penetração, seguida por uma longa fase de lenta penetração, 

sendo que a duração dessas fases depende de numerosos fatores, incluindo 

espécie, idade, condições ambientais e concentração do glifosato e 

surfatante. O glifosato é móvel no floema e é rapidamente translocado por 
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todas as partes da planta, mas tende a se acumular nas regiões 

meristemáticas. Foi sugerido que as cargas negativas da parede celular e 

do plasmalema repelem o glifosato, fortemente aniônico. Essa falta de uma 

forte ligação pode contribuir para o movimento do glifosato no apoplasto, 

ou seja, ele apresenta movimentação tanto simplástica como apoplástica. 

O herbicida pode penetrar na planta através de outras rotas. Pesquisas 

atuais evidenciaram estes efeitos, Xu et al. (2021) estudaram os 

mecanismos proteômicos para os efeitos estimulatórios combinados de 

glifosato, Singh et al. (2020) fizeram um trabalho de revisão sobre aptação, 

translocação, emergência de resistência em lavouras de glifosato, 

monitoramento analítico, toxicidade e degradação, e Laitinen et al. (2017) 

estudaram o processo de translocação do glifosato das plantas para o solo. 

Através do simplasto, o glifosato aplicado nas folhas (fonte) é 

translocado para as regiões em crescimento no restante da planta (dreno), 

juntamente com os fotoassimilados (Peterson et al., 1978). 

Os sintomas comuns observados após a aplicação de glifosato são 

clorose foliar seguida de necrose. Outros sintomas foliares são: 

enrugamento ou malformações (especialmente nas áreas de rebrotamento) 

e necrose de meristema e também de rizomas e estolões de plantas perenes. 

Em contraste com muitos herbicidas de contato, os sintomas fitotóxicos de 

danos pelo glifosato geralmente desenvolvem-se lentamente, com a morte 

ocorrendo após vários dias e mesmo semanas. Devido ao longo tempo 

requerido, a estabilidade in vivo do glifosato é uma importante 

característica que contribui para seus efeitos fitotóxicos irreversíveis. Nas 

plantas, o glifosato é muito estável, com pequena degradação detectável 

ocorrendo em longo período de tempo (Sviridov et al., 2021; Machado et 

al., 2021) 
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O mecanismo de ação do glifosato é bastante singular porque ele é 

o único herbicida capaz de inibir especificamente a enzima 5-enolpiruvil-

chiquimato-3-fosfato-sintase (EPSPs) que catalisa a condensação do ácido 

chiquímico e do fosfato piruvato, evitando, assim, a síntese de três 

aminoácidos essenciais – triptofano, fenilalanina e tirosina (Jaworski, 

1972; Zablotowicz e Reddy, 2004; Singh et al.,2020). 

O ponto final da rota do chiquimato é a formação do corismato, a 

partir do qual muitos metabólitos secundários são formados. Entre estes 

temos tetrahidrofolato (THF), ubiquinona e vitamina K, que são essenciais 

para a vida da planta. A fenilalanina, além de participar da biossíntese de 

proteínas, é também substrato para a via do fenilpropanóide que produz 

numerosos produtos secundários de plantas, tais como antocianinas, 

lignina, promotores e inibidores de crescimento e compostos fenólicos. 

Muitos destes, implicados na defesa da planta contra doenças e pragas. O 

triptofano é precursor do ácido indolilacético (IAA), hormônio vegetal 

necessário para expansão celular, manutenção da dominância apical e 

muitos outros processos regulatórios (Devine et al., 1993; Gruys e 

Sikorski, 1999). 

 

3. Tecnologia de aplicação: 

A intensa utilização de produtos fitossanitários como a utilização de 

herbicidas se deve a eficiência e amplo espectro de controle, e a eficiência 

do controle depende da correta tecnologia de aplicação. É muito comum 

encontrar casos de fitotoxidez causada por deriva de herbicidas em 

diversas culturas quando não se utiliza a correta tecnologia de aplicação 

(Voltolini et al., 2015b; Vitória; Vitória, 2022). 
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A força da pressão hidráulica é responsável pelo deslocamento das 

gotas do herbicida que vão do bico do pulverizador até as plantas. No 

entanto, nem sempre essa força é suficiente para que o produto penetre no 

interior das plantas. Para solucionar o problema, muitos agricultores 

aumentam a pressão de pulverização, o que não é recomendado, pois 

ocorre muita perda por deriva e evaporação (Chaim; Wadt, 2015; Amler et 

al., 2021).  

Para contornar esse problema de deriva de forma simples, o produtor 

pode utilizar o acessório “chapéu de Napoleão”, como medida protetiva à 

cultura (Chrstoffoleti, Nicolai, 2013; Vitória e Vitória, 2021). No entanto, 

é necessário fazer uso de novas tecnologias que possam vir a servir de 

alternativa ao processo nada sustentável de aplicação de defensivos que é 

empregado, entre estas novas tecnologias destacam-se as pontas de 

pulverização com indução de ar. 

Na aplicação de produtos com pulverizador costal manual é difícil 

manter a pressão de trabalho constante durante todo o trabalho (Rodrigues 

et al., 2015). Vitória e Vitória (2021) constataram ocorrência de maior 

deriva utilizando pulverizador costal manual quando comparado com os 

pulverizadores costal pressurizado e costal acionado eletricamente na 

aplicação simulada de herbicida nas entre linhas do café. Dessa forma 

destacam-se os pulverizadores costais elétricos, que têm incorporado 

novas tecnologias que garantem maior controle de pressão de trabalho e 

volume de aplicação (Sasaki et al., 2013b).  

Além dos pulverizadores costais manuais e elétricos, fala-se muito 

no pulverizador eletrostático. Este equipamento tem demonstrado ser mais 

eficiente na deposição de calda quando comparado aos demais (Xiongkui 

et al., 2011). Entretanto, há uma desvantagem na sua utilização relacionado 
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ao entupimento das pontas de pulverização quando há mistura em calda 

(Martini et al., 2016; Sossai et al, 2020) 

Sasaki et al. (2013a) verificaram maior eficiência na pulverização 

eletrostática em plantas de café quando comparada com o sistema 

desligado, observando incremento de 37% na deposição de calda, além da 

maior uniformidade na deposição.  

A carga de um corpo ou nuvem de partículas carregadas induzirá 

uma carga elétrica igual e oposta em outro corpo condutor aterrado. 

Formando linhas de fluxo. As gotas da nuvem carregada tendem a se 

movimentar seguindo as linhas de fluxo em direção ao corpo aterrado. Isso 

ocorre por que cargas de polaridades opostas se atraem. Em função da 

natureza curvilínea das linhas de fluxo, as gotas projetadas por um bico 

podem atingir todos os lados do corpo aterrado (Chaim e Wadt, 2015; 

Martini et al., 2016).  

A força de atração da partícula carregada para a planta em questão 

se deve pela ação do campo eletrostático da própria partícula em relação a 

vazão do bico, a tensão aplicada, a aproximação à superfície da planta e a 

ação das forças do campo elétrico do bico de pulverização e nuvem sobre 

o campo elétrico da gota (Chaim e Wadt, 2015; Martini et al., 2016).  

Sasaki et al. (2013a) e Sossai et al. (2020) verificaram que ao utilizar 

o sistema eletrostático do pulverizador na posição ligado, ocorreu maior 

deposição na parte externa do dossel do cafeeiro. Isso ocorre por que ao 

eletrizar a gota, esta tende a descarregar no corpo aterrado mais próximo.  

De forma geral, a eficiência da aplicação aumenta com a diminuição 

do tamanho das gotas, pois estas fazem uma cobertura melhor nas folhas. 

No entanto, gotículas apresentam menor massa e pouca energia cinética, o 

que dificulta sua chegada até o alvo aumentado à deriva. De forma que se 
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faz necessário adicionar uma força a mais a estas gotas, pois nas pequenas 

gotas é mais fácil de se introduzir força suficiente para controlar seus 

movimentos. Esse controle possibilita que o produto seja depositado 

também na parte inferior da folha (Sasaki et al., 2013; Crause et al., 2020). 

 

4. Conclusão: 

Os produtores buscam maximizar sua área produtiva, entretanto, 

entraves como a escassez de mão de obra forçam a utilização de herbicidas 

no controle de plantas daninhas, glifosato, por exemplo. Este princípio 

ativo é muito utilizado por controlar uma gama maior de plantas daninhas, 

partindo desse sentido se faz necessária à devida atenção no momento da 

aplicação, considerando que o glifosato não é um herbicida seletivo pode 

também ser depositado a partir da deriva nas plantas de interesse comercial 

no caso as plantas de café, comprometendo o desenvolvimento do cafeeiro.  

A fim de se evitar a possível deriva do glifosato ao cafeeiro devem-

se observar as condições climáticas previamente além deste aspecto 

importante vem à tecnologia de aplicação aliando uma maior eficiência aos 

equipamentos a partir da combinação de alguns fatores como pontas de 

pulverização, uso de adjuvantes, pressão de trabalho, velocidade de 

deslocamento, entre outros. 

A tecnologia de aplicação é uma ferramenta imprescindível para o 

produtor, desde que bem executada garante-se a eficiência na atividade a 

ser executada e consequente eficácia no controle, ou seja, que se baseiam 

no controle efetivo de plantas daninhas reduzindo-se ao máximo a deriva 

as plantas de interesse econômico. 
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1. Introdução 

A cafeicultura é uma das atividades mais importantes nos aspectos 

social e econômico, tanto em âmbito mundial, quanto no Brasil e no estado 

do Espírito Santo, gerando emprego e renda, e fixando o homem no campo. 

Dentre as 124 espécies do gênero Coffea (Davis et al., 2011), C. arabica 

L. e C. canephora Pierre ex A. Froehner são as de maior destaque 

comercial. O Brasil destaca-se a nível mundial como o maior produtor e 

exportador de café, seguido pelo Vietnam e Colômbia (ICO, 2022), e o 

Espírito Santo lidera a produção nacional da espécie C. canephora, com 

produção de 11,2 milhões de sacas beneficiadas em 2021 (CONAB, 2022). 

Esse patamar de produção, bem como a produtividade das lavouras, 

pode ser atribuído ao desenvolvimento e à adoção de novas tecnologias, 

tais como seleção de genótipos com elevado potencial produtivo, 

eficiência no manejo da irrigação, avanços em nutrição e fitossanidade, 
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poda e adensamento, dentre outras tecnologias, tornando mais eficiente o 

processo produtivo. 

O cultivo de Coffea sp., utilizando o manejo convencional e a pleno 

sol, ocorre na maioria das áreas cafeeiras do Brasil, contudo, atualmente 

discute-se sobre formas de cultivo mais sustentáveis. Além disso, com a 

possibilidade de alterações climáticas em função do aquecimento global, o 

aumento da temperatura do ar pode implicar em redução das áreas aptas à 

produção de café (Bunn et al., 2015), pois afeta de forma danosa o 

metabolismo da planta (Covre et al., 2016; Martins et al., 2016; Rodrigues 

et al., 2016). 

Desse modo, o cultivo do cafeeiro em sistemas agroflorestais (SAFs) 

surge como alternativa promissora, pois estes sistemas quando bem 

planejados garantem a produção agropecuária de forma mais sustentável, 

proporcionando melhoria da qualidade do solo, aumento da biodiversidade 

e diversificação da renda do produtor rural (Carvalho et al., 2004; Lima et 

al., 2011), além de proporcionar condições microclimáticas mais amenas 

para o cultivo (Partelli et al., 2014a; Araújo et al., 2016; Oliosi et al., 2016). 

A seleção de novos materiais genéticos de café Conilon adaptados 

ao sombreamento, é de suma importância, pois possibilitará aos produtores 

que desejarem adotar esses sistemas de cultivos, a possibilidade de plantio 

de genótipos com potencial produtivo superior nessas condições, 

possibilitando maior rentabilidade ao mesmo, aliado a sustentabilidade da 

atividade. 

 

2. Variabilidade Genética do Cafeeiro Conilon 

O cafeeiro Conilon caracteriza-se como uma planta diploide 

(2n=2x=22 cromossomos) e seu sistema reprodutivo apresenta um 
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mecanismo de auto-incompatibilidade do tipo gametofítica, o que favorece 

a alogamia e proporciona alta variabilidade genética entre os indivíduos 

desta espécie (Carvalho et al., 1991; Nowak et al., 2011; Vázquez et al., 

2019). Esta variabilidade genética permite identificar indivíduos com 

diferentes características (Giles et al., 2018; 2019; Martins et al., 2019; 

Dubberstein et al., 2020b). Desse modo, a caracterização e a exploração da 

variabilidade genética dentro da espécie Coffea canephora pode 

proporcionar o surgimento de materiais com características promissoras. 

Em razão dessa forma natural de fecundação em C. canephora, as 

populações genotípicas naturais existentes dessa espécie, caracterizam-se 

pela elevada frequência de heterozigose, o que impõe grande variabilidade 

entre as plantas (Ferrão et al., 2017). Assim, a forma natural de reprodução 

da espécie via propagação sexuada leva à formação de lavouras muito 

heterogêneas, com plantas expressando desuniformidade em suas 

características, como a arquitetura, vigor, época e uniformidade de 

maturação dos frutos, formato, tamanho e peso dos grãos, suscetibilidade 

a pragas e doenças, tolerância à seca e potencial produtivo (Van Der 

Vossen, 1985; Carvalho et al., 1991). Já as lavouras formadas de cultivares 

clonais são mais uniformes, com maior potencial de produção e com 

possibilidade de obtenção de produção final de melhor qualidade 

(Bragança et al., 2001; Fonseca et al., 2004; Partelli et al, 2019; 2020). 

Portanto, em razão da alogamia da espécie e de os materiais 

botânicos a serem melhorados apresentarem alta heterozigosidade no total 

de loci de genes nos cromossomos, causando grande variabilidade genética 

na maioria das características das plantas, além de se propagarem 

facilmente de forma sexuada (sementes) e assexuada (vegetativa), as 

estratégias tradicionalmente utilizadas nos programas de melhoramento do 
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cafeeiro Conilon são para a obtenção de cultivares clonais, híbridos e 

variedades propagadas por sementes (Ferrão et al., 2017). 

A existência de variabilidade genética em germoplasmas de C. 

canephora (Leroy et al., 2014) resulta em genótipos com características 

fenotípicas distintas como por exemplo altura de planta, número de folhas, 

taxa de emissão de ramos plagiotrópicos, rendimento de grãos, matéria 

seca de raiz, caule, parte aérea e acúmulo de nutrientes (Covre et al., 2013; 

Partelli et al., 2013; Marré et al., 2015; Gomes et al., 2016; Giles et al., 

2018; Dubberstein et al., 2020b; Oliosi et al., 2020; Silva et al., 2020; 

Partelli et al., 2021). 

Deste modo, considerando que as lavouras comerciais de Conilon 

são exploradas com variedades clonais (diferentes genótipos na mesma 

área) para garantir uma polinização satisfatória, as características 

fenotípicas, se observadas corretamente, podem auxiliar em manejos 

diferenciados (Belan et al., 2015), como por exemplo, adubações 

diferenciadas para cada genótipo (Partelli et al., 2014c), otimizando custos 

de produção. 

 

3. Reprodução e Propagação do Cafeeiro Conilon 

O café Conilon é uma planta de fecundação cruzada obrigatória 

(Conagin; Mendes, 1961; Carvalho et al., 1991). O mecanismo que impede 

a autofecundação é governado pela constituição genética da planta 

denominado autoincompatibilidade genética (Carvalho, 1988). Esse é um 

mecanismo fisiológico que impede uma planta fértil de formar sementes 

viáveis quando fertilizada com seu próprio pólen (Silva et al., 2016).  

Nesse processo, conhecido como sistema de autoincompatibilidade 

do tipo gametofítico, encontra-se envolvido um único gene, denominado 
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“S”, possuidor de uma série de diferentes alelos (Berthaud, 1980; 

Lashermes et al., 1996), que se encontram sempre aos pares e em 

heterozigose em cada indivíduo. Dessa forma, ocorre a reação de 

incompatibilidade entre o tubo polínico e o grão de pólen, que não deve 

compartilhar o mesmo alelo da planta receptora (Lashermes et al., 1996; 

Nowak et al., 2011). Assim, para ocorrer cruzamento entre duas plantas, é 

necessário que em suas constituições genéticas exista pelo menos um dos 

dois alelos diferentes (Ferrão et al., 2017). 

Como a reprodução por clonagem assegura que os filhos apresentem 

a mesma constituição genética das mães, todas as mudas originárias de um 

mesmo genótipo apresentarão as mesmas composições alélicas do referido 

gene e, por consequência, serão autoincompatíveis. Assim, para que haja 

fertilização das flores e consequente formação de frutos, há a necessidade 

da presença de outras plantas oriundas de matrizes possuidoras de alelos 

diferentes do gene em questão, que serão as fornecedoras de pólen 

(Berthaud, 1980). Para assegurar-se de que haja a apropriada 

compatibilidade genética entre dois ou mais genótipos, é necessário que 

sejam realizados cruzamentos controlados entre eles. 

Em melhoramento genético de espécies alógamas via propagação 

sexuada, há dificuldades na fixação de caracteres de interesse na 

descendência originada do cruzamento entre plantas superiores (Ferrão et 

al., 2017). A facilidade de propagação via assexuada (vegetativa) no café 

Conilon possibilita a manutenção de características presentes nas plantas 

mãe, constituindo assim em importante ferramenta para obtenção de 

ganhos genéticos mais rápidos e com menores custos. Existem diferentes 

métodos de propagação vegetativa do café Conilon, e para multiplicação 

em escala comercial, atualmente prevalece no Brasil a estaquia, 
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principalmente por se tratar de uma técnica de grande facilidade 

operacional. 

 

3.1. Cultivares clonais 

As cultivares clonais são constituídas pelo agrupamento de clones 

(genótipos) que se destacaram para as características desejadas e foram 

definidos após uma série de procedimentos experimentais e análises 

biométricas utilizadas na pesquisa científica. Após as avaliações e o teste 

de compatibilidade genética, os clones eleitos são agrupados de acordo 

com os objetivos da pesquisa para a formação de uma nova cultivar clonal 

ou para serem mantidos no Banco Ativo de Germoplasma (BAG), podendo 

ser utilizados no melhoramento intra e/ou interpopulacional (Ferrão et al., 

2017). 

A utilização de cultivares clonais para formação das lavouras 

apresenta uma série de vantagens conforme já mencionado, contudo, deve-

se ter os devidos cuidados a fim de não as tornarem mais vulneráveis às 

condições adversas do ambiente, evitando assim que haja redução da 

rusticidade, que é uma das características marcantes e mais importantes da 

espécie. Essa rusticidade, em grande parte, ocorre pela grande 

variabilidade genética, decorrente de sua forma natural de fecundação 

cruzada (Van Der Vossen, 1985; Carvalho et al., 1991; Montagnon et al., 

1992). Ressalta-se ainda que a adoção de cultivares clonais, quando 

realizada de forma inadequada, e às vezes descaracterizada pela exclusão 

de clones pode provocar o estreitamento da base genética da espécie, e 

resultar no insucesso das lavouras, podendo ainda ocorrer o fator 

denominado “erosão genética”, que consiste na redução da variabilidade 
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genética nas populações como consequência da recombinação aleatória de 

número restrito de genótipos (Charrier; Berthaud, 1988). 

Objetivando oferecer maior segurança ao produtor quanto à 

polinização e também a não diminuição drástica da base genética da 

população de plantas, que ocasionaria a vulnerabilidade da cultivar às 

doenças e a outros fatores, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 

Técnica e Extensão Rural (INCAPER), recomenda constituir a variedade 

clonal com no mínimo oito clones, devendo estes serem agrupados após o 

teste de compatibilidade genética e de acordo com as metas estabelecidas 

(Ferrão et al., 2017). Atualmente, existem cultivares registradas no 

Registro Nacional de Cultivares (RNC) constituídas até mesmo por 

somente um genótipo (MAPA, 2021), no entanto, as instituições 

mantenedoras destas cultivares não recomendam o plantio individual 

desses materiais, pelas características já citadas da espécie Coffea 

canephora, devendo, portanto o produtor fazer o uso de outros materiais 

compatíveis para compor sua lavoura comercial. 

 

3.2. Cultivares seminíferas e híbridos 

As cultivares propagadas por sementes geralmente são mais rústicas, 

com maior estabilidade de produção, sendo recomendadas para plantio em 

áreas mais sujeitas a estresses. No entanto, apresentam elevada 

heterogeneidade, com plantas distintas quanto à época e uniformidade de 

maturação dos frutos, formato e tamanho dos grãos, arquitetura da planta, 

vigor vegetativo, capacidade produtiva, suscetibilidade a pragas e doenças, 

tolerância à seca, dentre outros. 

Apesar da superioridade das cultivares clonais em produtividade e 

qualidade final da produção em relação às cultivares propagadas por 



110 

 

sementes (Bragança et al., 2001; Partelli et al., 2006, 2014b), é possível 

obter variedades e híbridos propagados de forma sexuada, com 

produtividade compatível à das cultivares clonais (Charmetant et al., 1990; 

Teixeira et al., 2020). 

A hibridação controlada é uma técnica utilizada na realização de 

cruzamentos direcionados, utilizada como um método de melhoramento, 

onde o objetivo é a obtenção de novos genótipos e populações melhoradas 

(Rocha et al., 2015). Um exemplo são as cultivares registradas pela 

EMBRAPA Rondônia em 2019, onde diversas cultivares foram obtidas 

através da hibridização controlada (Teixeira et al., 2020). 

 

4. Cultivo do Cafeeiro Conilon Arborizado 

A cultura do cafeeiro é sensível às condições adversas do clima, e 

estresses por calor e seca afetam severamente o crescimento, 

desenvolvimento, e produtividade (Damatta e Ramalho, 2006; Damatta et 

al., 2018; 2019; Dubberstein et al., 2020a). Estudos por meio de modelos 

preveem reduções de área global apropriada para cultivo do café em cerca 

de 50% (Bunn et al., 2015; Ovalle-Rivera et al., 2015). 

A maior taxa de crescimento no café Conilon se dá em períodos com 

temperatura média mínima acima de 17°C e temperatura média máxima 

até 31°C (Partelli et al., 2013). Temperaturas elevadas, acima de 35 °C, 

principalmente quando associadas a uma estação seca prolongada, irão 

aumentar a probabilidade de formação de flores estéreis (Camargo e 

Camargo, 2001) e aumentar o abortamento de flores (Camargo, 2010), 

afetando a germinação e crescimento do tubo polínico e consequentemente 

a fecundação dos ovários, reduzindo a produção de frutos (Custódio et al., 

2014). 
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Estudos recentes mostraram que alguns genótipos de C. arabica L. 

e C. canephora Pierre ex A. Froehner conseguem tolerar temperaturas até 

37 °C, atribuindo essa tolerância à capacidade das plantas de efetuar 

diversos ajustes à nível metabólico e molecular (Martins et al., 2016; 

Rodrigues et al., 2016; Dubberstein et al., 2020a). No entanto, submetido 

a temperaturas mais altas o cafeeiro apresenta sérios danos em seus 

parâmetros fotossintéticos, com ainda maior intensidade quando 

submetido simultaneamente ao déficit hídrico (Dubberstein et al., 2020a). 

O cafeeiro frequentemente é submetido a temperaturas elevadas, 

algumas vezes, superior a 38ºC durante a fase crítica de enchimento de 

grãos (Partelli et al., 2013; 2014c). Estas condições aliadas à ocorrência de 

ventos fortes e altas taxas de evapotranspiração, podem causar estresse à 

cultura exigindo diferentes técnicas para mitigar esses problemas. 

Nesse contexto, o cultivo do cafeeiro Conilon arborizado surge 

como alternativa promissora e uma opção para os cafeicultores. A 

exploração de ambas as culturas em um consórcio planejado, contribuirá 

para uma maior proteção do cafeeiro contra ventos frios, geadas, altas 

temperaturas e excesso de irradiância (Morais et al., 2007; Pezzopane et 

al., 2010), além de agregar uma fonte de renda extra para os agricultores. 

Assim, os sistemas sombreados podem ser uma ferramenta valiosa para 

mitigar os efeitos das mudanças climáticas (Camargo, 2010). 

Em cultivos arborizados ocorre atenuação das variáveis climáticas, 

com redução nas temperaturas e irradiância (Pezzopane et al., 2010; 

Pezzopane et al., 2011; Partelli et al., 2014a; Araújo et al., 2016; Oliosi et 

al., 2016), de modo que cafeeiros cultivados nesse sistema sofrem menor 

pressão ambiental, maior potencial fisiológico para a fixação de carbono, 

melhor desempenho fotossintético em comparação com plantas de café a 
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pleno sol, produzindo grãos maiores, e melhorando ainda a qualidade 

organoléptica dos grãos (Bote & Struik, 2011; Steiman et al., 2011; Baliza 

et al., 2012), além da possibilidade de melhoria da qualidade do solo em 

função da diversidade de espécies de plantas e animais na área e do aporte 

de matéria orgânica ao solo (Leite et al., 2014; Rocha et al., 2014; Iwata et 

al., 2012; Campanha et al., 2007). 

Os Sistemas agroflorestais quando bem planejados garantem a 

produção de alimentos de forma mais sustentável, proporcionando 

melhoria da fertilidade do solo, aumento nos estoques de carbono 

orgânico, maior porosidade do solo, menor compactação, aumento da 

biodiversidade e diversificação da renda do produtor rural (Carvalho et al., 

2004; Lima et al., 2011). Do ponto de vista ambiental e econômico, esses 

sistemas surgem como técnicas capazes de contribuir para a mitigação de 

gases do efeito estufa, de modo que os agricultores possam vir a receber 

benefícios pelos serviços ambientais prestados, uma vez que conservam e 

desenvolvem sistemas produtivos responsáveis pela captura e 

armazenamento de carbono (Rodrigues et al., 2007). 

O ciclo do carbono tem sido avaliado em diversos estudos, uma vez 

que esse elemento desempenha papel chave nos processos que envolvem 

mudanças climáticas globais (Carvalho et al., 2010). Elevadas quantidades 

de carbono podem ser armazenadas pela integração de árvores e culturas 

por meio de sistemas agroflorestais, sendo de grande importância no 

desenvolvimento de estratégias que visam a mitigação das emissões de 

CO2 atmosférico (Baah-Acheamfour et al., 2014). 

Sistemas de manejo capazes de manter ou incrementar as frações de 

carbono orgânico no solo contribuem para a manutenção da capacidade 

produtiva e para a mitigação do incremento do CO2 atmosférico (Siqueira 
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Neto et al., 2009). Os sistemas agroflorestais desempenham um importante 

papel na proteção do ambiente através da mitigação de emissões de GEE 

(Gases de Efeito Estufa) por meio do armazenamento de quantidades 

elevadas de carbono orgânico nos solos (Ramesh et al., 2015). Dessa 

forma, os sistemas agroflorestais com café oferecem uma estratégia 

promissora, dada a contribuição para a conservação da biodiversidade e 

sua capacidade de se adaptar a futuras mudanças climáticas (Souza et al., 

2012). 

 

5. Considerações Finais 

Regularmente, novos genótipos de Coffea canephora originam-se no 

campo, a partir da seleção, multiplicação e exploração empírica dos 

próprios cafeicultores, representando grande parte dos plantios no estado 

do Espírito Santo. Desse modo, estudos científicos através da avaliação de 

características agronômicas podem auxiliar na identificação de genótipos 

promissores e/ou distintos para compor uma nova cultivar comercial. Pois, 

há uma busca frequente por materiais com maior potencial genético e mais 

adaptados aos novos sistemas de cultivo, buscando inclusive maior 

sustentabilidade da atividade (Van der Vossen et al., 2015).  

Existe uma demanda por conhecimento sobre os sistemas de 

produção de café arborizados em termos agronômicos e econômicos. As 

informações sobre práticas de manejo que permitam um desempenho 

favorável destes sistemas de produção, com conhecimento sobre a escolha 

das espécies arbóreas adequadas, espaçamento, frequência de poda, 

nutrição dos cafeeiros e seleção de cultivares mais adaptadas a estas 

condições, ainda não são suficientemente claras para sua inserção bem 
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sucedida nos agroecossistemas e cadeias produtivas locais (Jaramillo-

Botero et al., 2006a; 2006b). 

Sistemas de produção de café sob arborização poderão ser uma 

ferramenta valiosa para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e 

estresses do cafeeiro às altas temperaturas. Desse modo, a seleção de novos 

materiais genéticos adaptados ao sombreamento possibilitará aos 

produtores a utilização de genótipos com potencial produtivo superior, 

possibilitando maior rentabilidade ao mesmo, aliado a sustentabilidade da 

atividade. 
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1. Introdução 

Pertencente à família Rubiaceae, o cafeeiro, Gênero Coffea, possui 

124 espécies catalogadas, entretanto, apenas Coffea arabica e Coffea 

canephora apresentam expressividade econômica (Davis et al., 2011). É 

uma das bebidas mais apreciadas no mundo e possui muitos aromas e 

sabores (Lemos et al., 2020). 

Cultivado em mais do 80 país, com maior expressividade em países 

da África, Ásia e América Latina, a produção mundial de café, ocupa uma 

área de mais de 10,6 milhões de hectares em todo mundo. entre os cinco 

maiores produtores mundiais o Brasil lidera o ranking, seguido por Vietnã, 

Colômbia, indonésia e Etiópia (Cui; Hanika; Visser, 2020).  

O estado do Espírito Santo é o principal produtor brasileiro de Coffea 

canephora, responsável por 70% da produção nacional e aproximadamente 

15% da produção mundial. No Estado, o café é grande gerador de 
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empregos e contribui com 35% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual 

(Venancio et al., 2020). 

A genética quantitativa tem sido eficaz para aumentar o desempenho 

das populações selecionadas, alcançando progresso genético com as 

avaliações fenotípicas e seleção das características ao longo das gerações 

e, posterior registro de linhagens (Ferrão et al., 2019). Contudo, a avaliação 

do progresso genético a partir de dados fenotípicos requer uma fase de 

testes mais extensa, o que pode resultar em baixos ganhos em relação ao 

tempo (Ventorim Ferrão et al., 2017). Por muito tempo, a seleção de 

indivíduos foi realizada por meio de marcadores morfológicos. Estes, são 

afetados pelo ambiente e apresentavam baixo ganho de seleção (Alkimim 

et al., 2020). 

A seleção genômica ampla torna-se interessante, pois é um método 

alternativo que tem tido bastante sucesso, pois melhora a eficiência da 

seleção, reduz o custo de introdução da variedade, encurta o ciclo de 

melhoramento por meio da seleção precoce e aumenta o ganho genético 

entra as gerações reprodutoras (Alves et al., 2015; Resende Jr et al., 2012). 

Ainda são poucos os estudos com GWS para o melhoramento genético 

de C. Canephora. Assim, objetiva-se com este trabalho uma abordagem 

teórica sobre o tema seleção genômica ampla (GWS) no melhoramento 

genético de Coffea canephora, afim de uma melhor compreenção a 

respeito da técnica e os benefícios que pode trazer para o melhoramento da 

espécie. 

 

2. Seleção genômica ampla (GWS) 

Seleção genômica ampla, do inglês Genome-Wide Selection 

(GWS), consiste no uso de milhares de marcadores de modo a saturar todo 
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o genoma, afim de predizer o valor genético dos indivíduos durante o 

processo de seleção (Coutinho; Arcelino; Brito, 2018). Assim, esse método  

prevê simultaneamente os efeitos genéticos de um grande número de 

marcadores captando os efeitos dos loci e explicando a variação genética 

de um traço quantitativo (Fritsche-Neto et al., 2012). 

A seleção genômica foi proposta, inicialmente, como um método 

para aumentar o ganho genético de características quantitativas em animais 

e desde então se expandiu para outros programas de melhoramento 

genético (Meuwissen; Hayes; Goddard, 2001; Bernardo; Yu, 2007; 

Harbier; Fernando; Dekkers, 2007; Hayes et al., 2009; Heffner; Sorrells; 

Jannink, 2009; Jannink; Lorenz; Iwata, 2010). À medida que a 

disponibilidade de marcadores aumenta e o custo da genotipagem diminui, 

a tecnologia GWS torna-se uma realidade para projetos de seleção (Heslot; 

Jannink; Srrells, 2014; Zhao; Mette; Reif, 2015). Essa técnica permite 

prever o desempenho das espécies com base em dados fenotípicos obtidos 

de avaliações fenotípicas e genotípicas de populações (Pembleton et al., 

2018). Essa tecnologia tem sido usada para seleção de indivíduos em 

diversas espécies. Não somente para seleção de indivíduos superiores, mas 

também para estudar agentes causadores de doenças em plantas. 

Castillo e Agathos (2019), realizaram um scan genômico do 

complexo de espécies de Ralstonia solanacearum e descobriram que 48,7 

% dos genes candidatos a seleção de equilíbrio estão ligados a ações de 

virulência nas plantas. Essa informação permite a compreensão e 

monitoramento das populações de patógenos e possíveis tratamentos 

futuros para respostas imunes das plantas aos patógenos. 
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Zou et al. (2019) estudaram a evolução de Brassica napus, suas 

origens e possíveis divergências ao longo dos anos, através de montagem 

e comparação de genomas utilizando a GWS.  

Diversos estudos para diferentes áreas científicas em todas as partes 

do mundo são realizados, como detecção de tolerância a fungos da neve no 

noroeste do pacífico dos Estados Unidos (Lozada et al., 2019), estudo para 

tolerância ao nematóide de cisto da soja (Ravelombola et al., 2020), 

caracterização de variações fenotípicas para características relacionadas à 

capacidade de expansão de milho pipoca (LI et al., 2021), aumento do 

ganho de seleção e precisão dos modelos de precisão de colheita em 

Jatropha (SANTOS et al., 2021). 

 

3. Melhoramento de Coffea canephora e GWS 

O melhoramento do café com apoio da GWS representa uma grande 

mudança, pois permite a seleção de genótipos superiores, principalmente 

em caracteríscticas de expressão tardia ainda nos estadios iniciais de 

desenvolvimento da planta. Com os avanços alcançados para a cultura, 

como por exemplo o genoma de referência (Denoeud et al., 2014), 

ferramentas básicas para se trabalhar com a seleção genômica podem ser 

geradas e estar assecíveis para os programas de melhoramento. 

Ferrão et al. (2017), investigaram modelos adequados para utilização 

da seleção genômica em Coffea canephora, e consideraram que a seleção 

genômica é uma abordagem promissora e inovadora para ser aplicada no 

café e, espera-se que acelere o ciclo mantendo a diversidade genética e 

aumentando o ganho genético por unidade de tempo. Esse potencial da 

seleção genômica já havia sido mencionado anteriormente por autores 

como Jannink et al. 2010 e de los Campos et al. 2013. 
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Carneiro et al. (2019), em estudo para estimar os parâmetros 

genéticos e avaliar a aplicabilidade e acurácia da GWS na predição dos 

valores genéticos genômicos para C. Canephora ressaltam que dentre as 

metodologias que envolvem marcadores em melhoramento de plantas 

perenes a GWS pode ser a que gera maiores expectativas em relação as 

possibilidades de seleção de caracteres quantitativos, devido a grande 

quantidade de marcas utilizadas  aumentando a probabilidade de uma 

proporção maior da variação genética. E, concluíram que a GWS é uma 

abordagem promissora em comparação com as avaliações fenotípicas 

tradicionais, principalmente tratando-se de uma espécie perene.  

Alkimim (2017), em trabalho para avaliar a eficiência da GWS em 

população de C. canephora utilizando marcadores moleculares SNP e 

avaliações de características fenotípicas, verificou boa acurácia preditiva 

em relação a herdabilidade e eficiência da GWS para redução do ciclo 

seletivo da cultura. 

Ainda são poucos os estudos de GWS sobre C. Canephora. No 

entanto, o melhoramento genético de C. Canephora usando GWS torna-se 

interessante do ponto de vista econômico e genético, incluindo sua ploidia 

e maior variabilidade genética em comparação com C. Arábica (TRAN et 

al., 2016). 

 

4. Considerações finais 

A cultura do café tem grande relevancia mundial. É geradora de 

emprego e renda e, movimenta milhões em todo o mundo. O 

melhoramento genético da cultura vem avançando com lançamentos de 

cutlivares mais produtivas e estudos para melhorar a cultura em outros 

aspectos e demais caracteres necessarios para o desenvolvimento de 
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cultivares de excelência. Entretanto, para finalizar um programa de 

melhoramento no café, são necessários alguns anos ou até décadas.  Assim, 

as técnicas moleculares, como a GWS, são extremamente importantes para 

as pesquisas em café, uma vez que fornecem informações que demorariam 

anos para serem confirmadas. Com a possibilidade de se investigar o 

genoma da espécie e identificar genes responsáveis pela expressão de 

características de interesse agronômico, é possível fazer grandes avanços 

no processo de melhoramento genético sobretudo no que diz respeito ao 

tempo, uma vez que é possível selecionar materiais promissores antes 

mesmo de leva-los a campo para ensaios agronômicos. 
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1. Introdução 

O gênero Coffea abrange ao menos 124 espécies (Davis et al., 2011), 

das quais Coffea arabica Linnaeus e Coffea canephora Pierre ex A. 

Froehner são as mais relevantes em termos econômicos. A cafeicultura é 

uma das atividades mais importantes nos aspectos social e econômico, 

tanto em âmbito mundial, quanto no Brasil e no Estado do Espírito Santo, 

gerando emprego, renda e divisas, contribuindo para a sustentabilidade e 

segurança alimentar de famílias e fixando o homem no campo. 

O Brasil destaca-se a nível mundial como o maior produtor e 

exportador de café (ICO, 2020; CONAB 2022). O Estado do Espírito Santo 

tem como a principal atividade agrícola a cafeicultura, destacando-se como 

o maior produtor de café Conilon (Coffea canephora) no Brasil, 

produzindo 14,3 milhões de sacas beneficiadas em 2020 e 13,6 milhões de 

sacas beneficiadas em 2021, sendo produzido tanto por grandes 

produtores, como por agricultores familiares (CONAB, 2021).  
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A demanda mundial de café no período de 2018 a 2030 deverá ter 

um crescimento médio anual próximo de 2%, o que elevará as atuais 167 

milhões de sacas para aproximadamente 210 milhões (ponto médio da 

projeção) de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 

– CECAFÉ (dezembro/2019). Com a elevação na demanda surge a 

necessidade de seleção de materiais mais produtivos, como também a 

manutenção e renovação do parque cafeeiro com materiais mais produtivos 

e adaptados as adversidades ambientais. 

As características de auto-incompatibilidade gametofítica e 

alogamia do Coffea canephora resultam em indivíduos heterozigotos e 

populações com variabilidade genética. Esses indivíduos podem variar em 

produtividade, ciclo de maturação, porte, arquitetura, demanda nutricional, 

resistência a pragas e doenças, tamanho e forma das sementes, frutos e 

folhas. Essa diversidade genética é de extrema importância para programas 

de melhoramento genético e auxilia na seleção de genótipos com 

características desejadas e agrupadas em cultivares. Assim, estudos 

relacionados à caracterização destes genótipos são fundamentais para a 

manutenção da atividade cafeeira. 

 

2. Melhoramento genético de Coffea canephora 

O plantio de genótipos superiores e as adaptações às condições de 

cultivo são estratégias para elevação da produtividade. O melhoramento 

genético tem contribuído de forma substancial para o desenvolvimento da 

cafeicultura, com avanços gradativos nas últimas décadas (Dalcomo et al., 

2015; Lima et al., 2016; Rodrigues et al., 2016). No entanto, há demanda 

de novas cultivares com características agronômicas de interesse e com 

desempenho superior nos mais diversos ambientes. Cultivares com 
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atributos aplicados aos vários sistemas de cultivo e com elevada produção 

estão entre as principais características aplicadas à sustentabilidade da 

cafeicultura (Carvalho et al., 2016).  

A seleção de plantas com elevado potencial produtivo, rendimento 

de grãos, vigor vegetativo, estabilidade e homogeneidade de produção, 

bebida de qualidade superior, resistência a pragas e doenças e 

uniformidade de maturação, são objetivos do melhoramento genético 

clássico de Coffea canephora. O conhecimento das informações 

biométricas e características morfológicas são de extrema importância para 

o processo de seleção de cafeeiros (Freitas et al., 2007).  

A seleção de plantas fundamenta-se nos valores genéticos aditivos 

(necessária para predição de ganhos na reprodução sexuada) dos 

indivíduos que serão utilizados na recombinação e nos valores genotípicos 

dos que serão clonados (predição de ganhos na reprodução assexuada) 

(Resende, 2002). Logo, os métodos de melhoramento devem estar 

combinados para o atendimento de ambas as condições visando o não 

estreitamento da base genética da espécie. 

A reprodução natural gera uma população altamente diversa, com 

plantas com diversidade fenotípica discrepante, havendo a necessidade de 

seleção de materiais mais homogêneos, sendo a atuação do melhorista 

fundamental. Por ser uma planta alógama e possuir autoincompatibilidade 

genética (Conagin e Mendes, 1961; Moraes et al., 2018), associada à 

elevada variabilidade, somado a possibilidade de propagação vegetativa da 

espécie, favorecem o estabelecimento de programas de melhoramento com 

ganhos genéticos com menos tempo em relação a outras culturas perenes.  

A habilidade do melhorista em prever as necessidades e demandas 

futuras da cultura são fatores de sucesso nos programas de melhoramento, 
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dentre essas demandas com destaque nos programas de melhoramento, 

podemos citar: produtividade, ciclo de maturação, tecnificação do 

produtor, qualidade da bebida, adaptabilidade a fatores bióticos e 

abióticos, colheita mecanizada e manejo da cultura. Assim, a aplicação de 

eficientes esquemas de recombinação entre materiais superiores é de 

fundamental importância para melhorar a variabilidade genética, dando 

ênfase nas aplicações que estão obtendo resultados positivos.  

A ampliação dos modelos de análise, com uma ampla gama de 

demandas do mercado, vem aportando ferramentas ao desenvolvimento de 

novas cultivares, além de avanços genéticos que contribuem de forma 

significativa para facilitar a obtenção de novos materiais superiores.  

A estimação dos parâmetros genéticos pode ser realizada pela 

Máxima Verossimilhança Restrita/Melhor Predição Linear Não-Viesada 

(REML/BLUP). Por permitir a predição de valores genéticos associado às 

observações fenotípicas, ajustando-se os dados aos efeitos fixos e ao 

número desigual de informações por parcela, essa metodologia tem se 

consolidado na avaliação genética de espécies perenes (Resende, 2002). 

Como critério para seleção de plantas de maior estabilidade e 

adaptabilidade pode ser utilizada a média harmônica da performance 

relativa dos valores genéticos preditos (MHPRVG). 

Por meio de métodos convencionais de melhoramento o cafeeiro 

demanda mais de 30 anos para obtenção de nova cultivar. Contudo, com a 

utilização de propagação assexuada por clonagem, requer cerca de 1/3 do 

tempo (Rocha et al., 2015). Tem sido utilizada em todo o mundo através 

de métodos de seleção recorrente recíproca, a recombinação de indivíduos 

divergentes. Este método visa elevar a frequência de alelos favoráveis para 

as características de interesse através de ciclos repetidos de seleção, 
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mantendo a variabilidade genética da população, obtendo assim potenciais 

matrizes.  

A hibridação pode ser uma estratégia para obtenção de plantas 

superiores, pois híbridos naturais que apresentam boa arquitetura de copa, 

precocidade e resistência à seca do ‘Conilon’ com o vigor, tamanho de 

frutos e resistência a pragas e doenças do ‘Robusta’, têm naturalmente se 

destacado nas avaliações de campo. A hibridização entre as variedades 

botânicas ‘Conilon’ e ‘Robusta’ pode gerar cultivares híbridas de 

desempenho superior, assim como alguns já obtidos pela EMBRAPA-RO 

e disseminados para demais regiões produtoras do Brasil. 

A utilização de marcadores moleculares tem ganhado espaço nos 

programas de melhoramento visando à identificação de regiões 

cromossômicas QTL (Quantitative Trait Loci), onde é possível manipular 

genes ou blocos gênicos desejáveis com maior precisão e rapidez. 

Por fim, após teste de compatibilidade genética e avaliações, os 

genótipos clonados são agrupados para a formação de uma nova cultivar 

clonal considerando o interesse do programa, para formação de Banco 

Ativo de Germoplasma, para programas de melhoramento ou registro e 

distribuição/comercialização.  

 

3. Descritores morfológicos 

A identificação de cultivares superiores na cultura do café baseia-se 

em um processo longo de identificação dentre os diversos acessos 

disponíveis devido à grande variabilidade genética existente na cultura.  

Estimar e conhecer a diversidade genética em C. canephora se torna 

uma tarefa fundamental no melhoramento genético da cultura, pois estudos 

como esse, ajudam a identificar progenitores divergentes para possíveis 
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cruzamentos e até mesmo encontrar genótipos superiores que, ao serem 

propagados vegetativamente, podem vir a se tornar uma população de alto 

rendimento (Ferrão, 2007).  

A utilização de descritores agronômicos e morfológicos auxiliam no 

conhecimento da diversidade existente em acessos que são mantidos em 

bancos e coleções de germoplasma de cafeeiros, além disso, auxilia na 

caracterização fenotípica com base nos diferentes ambientes em que os 

bancos ativos de germoplasma (BAG) são mantidos, sendo também de 

extrema importância utilizar outras técnicas que não sofram influência das 

variações ambientais como as técnicas moleculares que analisam 

polimorfismo no DNA da espécie (Eira, 2005). 

A manutenção, seleção e utilização destes genótipos passam pela 

caracterização do material de trabalho, para o desenvolvimento de novas 

variedades, a serem lançadas nas condições diferenciadas de altitude, 

temperaturas, incidência de luz e uso de irrigação suplementar. Para que se 

estabeleça uma cultivar, é necessário realizar ensaios de distinguibilidade, 

homogeneidade e estabilidade (DHE), além do detalhamento completo 

seguindo uma ordem de descritores estabelecidos para o café pelo 

International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI, 1996). Diante 

desses descritores para café estabelecidos pelo IPGRI, o Ministério da 

Agricultura estabeleceu uma lista de descritores mínimos (Teixeira et al., 

2011), com base em caracteres morfológicos e agronômicos para que possa 

ser realizado o registro e a proteção da cultivar. 
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Principais descritores de cafe - spp. (Coffea arabica, Coffea canephora e 

hibridos interespecificos) publicados pelo Mapa 
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4. Caracterização ambiental para o cafeeiro Conilon. 

As condições hídricas e de temperatura são os principais fatores 

climáticos que influenciam a produção da cultura. E os mesmos genótipos 

podem se comportar de forma distinta a diferentes condicionantes 

ambientes, assim como podem expressar características de interesse para 

uma hibridação. A classificação de Koppen citada por Alvares et al., 

(2013) evidencia principalmente as elevações, as temperaturas médias e a 

precipitação média para o Brasil e as áreas produtoras de café, como nas 

figuras abaixo. 
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Distribuição da elevação ao nível do mar nas diferentes regiões do 

Brasil. 
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Distribuição da temperatura média nas diferentes regiões do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

Distribuição da precipitação média nas diferentes regiões do Brasil. 

 

 

O crescimento vegetativo apresenta-se desigual ao longo do ano 

safra, com crescimento elevado no período de setembro a abril e de maio 

a agosto é lento (Ferreira et al., 2013; Partelli et al., 2013).  A maior taxa 

de crescimento no café Conilon se dá com temperatura média mínima 

acima de 17°C e temperatura média máxima até 31°C (Partelli et al., 2013).  

Maiores taxas de crescimento ocorrem quando há disponibilidade hídrica 

satisfatória e temperatura elevada e redução de crescimento em período de 
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baixas temperaturas e deficiência hídrica (Amaral et al., 2007; Ramos et 

al., 2010). 

Déficits hídricos elevados são prejudiciais ao cafeeiro, podendo 

apresentar desfolha, secamento dos ramos, morte das raízes e deficiências 

induzidas de nutrientes. Assim, regiões que apresentam déficit hídrico 

com plantios do cafeeiro Conilon devem apresentar de sistemas de 

irrigação para compensação da demanda hídrica da cultura. 

As áreas com aptidão para o plantio de canéfora são identificadas 

com base nos índices de deficiência hídrica anual, deficiência hídrica 

mensal e nas temperaturas médias anuais.  Indicando o cultivo apenas em 

áreas com altitudes inferiores a 500m e com temperaturas médias anuais 

entre 22ºC a 26ºC.  

Alguns genótipos de C. arabica L. e C. canephora Pierre ex A. 

Froehner toleram temperaturas de até 37 °C. Essa tolerância está na 

capacidade das plantas de efetuar diversos ajustes à nível metabólico e 

molecular (Martins et al., 2016; Rodrigues et al., 2016; Dubberstein et al., 

2020). Contudo, essas temperaturas mais elevadas, apresentam sérios 

danos nos parâmetros fotossintéticos do cafeeiro, com maior intensidade 

quando submetido simultaneamente ao déficit hídrico (Dubberstein et al., 

2020).  

Assim, o conhecimento da diversidade genética e o comportamento 

dos diferentes genótipos de Conilon são fundamentais para o manejo da 

cultura nas diferentes regiões produtoras. 

 

5. Reprodução sexuada e assexuada. 

O café Conilon é uma planta de fecundação cruzada obrigatória 

(Carvalho et al., 1991), sendo o mecanismo que impede a autofecundação 
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denominado de autoincompatibilidade genética (Carvalho, 1988), 

mecanismo fisiológico que impede uma planta fértil de formar sementes 

viáveis quando fertilizada com seu próprio pólen (Lima et al., 2016).  

Essa autoincompatibilidade do é do tipo gametofítica, denominado 

“S”, envolvendo um único gene, possuidor de diferentes alelos (Berthaud, 

1980; Lashermes et al., 1996), que se encontram em heterozigose e aos 

pares em indivíduos distintos. Dessa forma, ocorre a reação de 

incompatibilidade entre o tubo polínico e o grão de pólen, que não deve 

compartilhar o mesmo alelo da planta receptora (Lashermes et al., 1996). 

De tal modo, é necessário que em suas constituições genéticas exista pelo 

menos um dos dois alelos diferentes para ocorrer cruzamento entre duas 

plantas (Ferrão et al., 2017). 

As cultivares propagadas por sementes (sexuada), em geral, são mais 

rústicas, com maior estabilidade de produção e recomendadas para cultivos 

em regiões mais sujeitas a estresses. Contudo, apresentam grande 

heterogeneidade, com plantas muito distintas quanto aos aspectos de 

arquitetura da parte aérea, formato e tamanho dos grãos, época e 

uniformidade de maturação dos frutos, suscetibilidade a pragas e doenças, 

tolerância à seca, vigor vegetativo e capacidade produtiva (Ferrão et al. 

2017). 

A reprodução assexuada é especialmente importante quando se 

encontram indivíduos superiores. Como os indivíduos são naturalmente 

heterozigotos, a clonagem manterá suas características (Fonseca et al., 

1996), permitindo explorar a heterose de híbridos e a multiplicação de 

genótipos ainda em segregação com algumas características de interesse, 

o que dificilmente seriam obtidas e agrupadas ao final da propagação 

sexuada (Carvalho et al., 2011).  
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Com o intuito de obter maior produtividade, melhor qualidade do 

café, homogeneidade no desenvolvimento, e permitir a seleção de 

variedades com ciclo de maturação distinto, as plantas podem ser clonadas 

idênticas à planta-mãe (Bragança et al., 2001; Carvalho et al., 2011; Covre 

et al.,2013; Partelli et al., 2014; Ramalho et al., 2016).  

A facilidade de propagação via assexuada (vegetativa) no café 

Conilon possibilita a manutenção de características presentes nas plantas 

mãe, constituindo assim em importante ferramenta para obtenção de 

ganhos genéticos mais rápidos e com menores custos. Existem diferentes 

métodos de propagação vegetativa do café Conilon, e para multiplicação 

em escala comercial, atualmente prevalece no Brasil à estaquia, 

principalmente por se tratar de uma técnica de grande facilidade 

operacional. 

 

6. Seleção recorrente. 

A seleção recorrente auxilia na continuidade de programas de 

melhoramento, atribuindo ganhos genéticos com herança quantitativa e 

também para a formação de variedades de polinização aberta e sintética, 

como variedades clonais e híbridos (Fehr, 1987). Em geral, visando ao 

aumento contínuo de frequência de alelos favoráveis a seleção recorrente 

é utilizada em programas de melhoramento de médio e longo prazo 

(Krause el al., 2012). 

Podem ser classificadas em duas categorias: Seleção Recorrente 

Intrapopulacional, que o objetivo é a melhoria do desempenho das 

populações, e Seleção Recorrente Interpopulacional ou Recíproca que visa 

à melhoria de duas populações simultaneamente (Hallauer, 1985). O 

método de seleção pode ser no âmbito da população estruturada em 
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progênies que é mais eficiente, por proporcionar maior acurácia 

experimental e maior ganho genético esperado ou no âmbito de indivíduo 

(seleção fenotípica) (Paterniani; Miranda Filho, 1987). 

Sendo um processo cíclico de seleção, a seleção recorrente, se 

desenvolve com as seguintes etapas: obtenção das progênies, avaliação e 

seleção destas, e recombinação das melhores para formação da nova 

população. Essa seleção é conduzida por várias gerações até que atinja 

níveis satisfatórios de frequência de alelos favoráveis na população. 

Quando finalizada essa seleção, um ciclo da seleção recorrente foi 

finalizado (Fehr, 1987). A escolha do esquema a ser adotado dependerá 

dos recursos disponíveis e dos objetivos que o melhorista deseja enfatizar 

(Borém, 2009).  

 

7. Hibridação. 

A hibridização é uma estratégia para obtenção de plantas superiores, 

através de cruzamentos direcionados. A espécie C. canephora apresenta 

alogamia, com sistema reprodutivo ocorrendo por fecundação cruzada, 

favorecido por autoincompatibilidade gametofítica, o que contribui para a 

elevação da variabilidade genotípica dentro das populações naturais. Esta 

técnica também pode ser utilizada em estudos de controle genético de 

caracteres (Sousa et al., 2019). 

A hibridação controlada, aplicada como um método de 

melhoramento é um modo utilizado na realização de cruzamentos 

direcionados, com posterior seleção recorrente intrapopulacional e 

recíproca, objetivando a obtenção de novos genótipos e populações 

melhoradas. Esses cruzamentos controlados podem ser realizados a campo 

isolado com distância segura de outras lavouras da mesma espécie a fim 
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de evitar interferência de polinizadores. Por essa estratégia de hibridação 

preconiza-se a obtenção de famílias ou progênies de meio-irmãos. Em 

cruzamentos manuais ou cruzamento biparental, utiliza-se uma planta 

como doadora de pólen (macho) e outra como receptora de pólen (fêmea). 

Sendo mais complexo, requer maior cuidado e mão de obra especializada, 

podendo-se obter famílias ou progênies de irmãos germanos, com 

genitores conhecidos (Rocha et al., 2015). 

 

8. Marcadores moleculares. 

No melhoramento, o potencial da biotecnologia, especialmente no 

uso de marcadores moleculares, está na base científica que explica a 

genética e a bioquímica das mudanças que ocorreram ou que poderão 

ocorrer no processo de melhoramento genético e na redução do tempo de 

condução do programa.  

A análise e isolamento de genes que codificam enzimas envolvidas 

em determinados processos, podem direcionar mudanças de características 

de forma mais planejada, conjuntamente com o conhecimento das 

sequências que regulam os genes e sua organização.  

Os marcadores moleculares podem ser importantes para localizar 

regiões cromossômicas que afetam a característica, normalmente 

chamadas de QTL (Quantitative Trait Loci). Dessa forma, é possível 

manusear blocos gênicos ou genes desejáveis com maior rapidez e 

precisão, tendo potencial para auxiliar na identificação e localização de 

genes maiores que podem mascarar outros genes. O uso de marcadores 

moleculares associados aos processos tradicionais traz maior versatilidade 

na solução de variados problemas agronômicos aplicados ao 

melhoramento genético (Rocha et al., 2015). 
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9 Considerações finais. 

O conhecimento da diversidade genética da espécie Coffea 

canephora é de real importância para a continuidade e manutenção da 

cultura nos parques cafeeiros e para a manutenção de programas de 

melhoramento genético. 

A busca constante por materiais de alta produtividade, qualidade 

superior e adaptados as mais diversas condições ambientais e de manejo, 

são focos principais dos programas de melhoramento. 

Inúmeros novos genótipos de Coffea canephora originam-se no 

campo. Isso se dá através de seleção, multiplicação e exploração de 

cafeicultores de modo empírico, o que representa grande parte dos plantios 

nos parques cafeeiros. Ressalta-se a grande importância dos cafeicultores 

nessa observação e seleção de novos materiais, os quais fazem parte muitas 

vezes do início do processo do melhoramento genético no café Conilon.  

A partir daí destaca-se também a importância das Instituições de 

pesquisa em nosso País, que são responsáveis pelas avaliações e pesquisas 

nos ensaios de competição, para seleção e lançamentos dos materiais 

promissores, através da avaliação de características agronômicas de 

interesse, contribuindo assim no desenvolvimento da cafeicultura e na 

manutenção e ampliação da variabilidade genética do café Conilon. 
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