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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 68 anos. Atua fortemente com a cultura do 

Café Conilon/Robusta, 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. 

O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes), a pouco 

mais de 17 anos contribui de forma grandiosa por meio de ensino superior, 

com 17 cursos de graduação, dentre eles o de Agronomia, cinco cursos de 

mestrado, pesquisas e extensão. Portanto, temos uma Universidade 

pública e de qualidade a serviço da sociedade. 

Foram nove livros relacionados aos 10 eventos, sendo 10.000 livros 

IMPRESSOS e DISPONIBILIZADOS, principalmente aos 

CAFEICULTORES (principais responsáveis pelo desenvolvimento 

regional), aos brasileiros e a diversos países do mundo. Este ano serão 

MAIS MIL LIVROS IMPRESSOS, atingindo a marca de 11 MIL 

LIVROS IMPRESSOS em 11 eventos. Essa edição conta com a 

participação de mais de 40 autores e com mais de 130 páginas. 

O 10º Simpósio do Produtor de Conilon, bem como o livro foram 

idealizados em formato digital (livro também impresso) devido a 

pandemia, podendo ser encontrados em WWW.CAFECONILON.COM. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

FORTE GUARANI: Primeira cultivar com foco em altos teores de 

cafeína em grãos de conilon 

 

 

Fábio Luiz Partelli 

Gleison Oliosi 

Adriana Farah 

Juliana de Paula Lima 

 

 

1. Introdução 

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) obteve o registro 

de uma cultivar de Coffea canephora: a Forte Guarani. Esse foi o primeiro 

trabalho com foco numa cultivar com altos teores de cafeína em grãos de 

conilon. A pesquisa foi realizada em parceria com agricultores e com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O registro da cultivar foi 

realizado junto ao Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), e denominada de FORTE GUARANI (nº 49301), sendo mais 

uma contribuição para a cafeicultura. É uma cultivar de Coffea canephora 

Pierre ex A. Froehner (Conilon ou Robusta), composta por um 

genótipo/clone com auto teor de cafeína nos grãos, e também apresenta 

boa produtividade. 

Participaram do registro como melhoristas do trabalho o Eng. 

Agrônomo Dr. Fábio Luiz Partelli (Prof. da UFES/CEUNES – 
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coordenador do Projeto), Gleison Oliosi (Eng. Agrônomo, doutorando em 

Genética e Melhoramento - UFES), Drª. Adriana Farah (Profª. da UFRJ), 

Juliana de Paula Lima (Profª. da UFRJ). O registro foi realizado pelo 

Diretório de Inovação Tecnológica da UFES. O trabalho teve o apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito (FAPES) e 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

e contou com apoio dos agricultores Hermes Joaquim Partelli, e Valnei 

Marcos Partelli. 

O genótipo FORTE GUARANI se destacou pela produção, sendo 

observado em uma lavoura de semente, cultivada no interior do município 

de Vila Valério. A observação/identificação ocorreu no final da década de 

1990, por Hermes Joaquim Partelli e família, na propriedade Sítio Araripe. 

Posteriormente foi propagada de forma vegetativa, sendo cultivada por 

anos na propriedade da família, por diversos agricultores da região e até 

mesmo outras localidades do norte do Estado e até leste de Minas Gerais. 

Para escolha do genótipo FORTE GUARANI foi considerado o 

vigor e resistência a pragas e doenças, tendo produtividade satisfatória e 

os maiores teores de CAFEÍNA no grão, comparado aos outros 42 

genótipos avaliados na mesma ocasião. Os dados sobre o genótipo 

(Cultivar) de forma individualizada e do restante dos genótipos avaliados 

encontra-se na Tabela 1. A Cultivar Forte Guarani apresenta 5,30 cm de 

distância média de entrenó de ramos plagiotrópicos, 15,86 cm de 

comprimento médio de folha e 6,50 cm de largura média das folhas. 

Durante os anos de avaliação, foi verificada a boa adaptação dos 

genótipos às condições de cultivo, visto seu bom desempenho em 

crescimento e produção. Não foi verificado ataque severo das principais 

pragas e doenças, com as plantas mantendo-se vigorosas e com bom 

enfolhamento (Figura 1). 
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Tabela 1. Teores de Cafeína, SS e CGA no grão, tendo a média de dois 

anos. Espírito Santo - Brasil. 

Genótipos 
Cafeína  Valores médios de dois anos 

2018 2019 Cafeína SS CGA 

Unidades (g/100g) (g/100g) (g/100g) (°Brix) (g/100g) 

FORTE GUARANI 2,74a 2,63a 2,68a 4,07a 6,37a 

Média dos demais genótipos 1,88b 1,84b 1,86b 3,95a 7.08a 

CV (%) 2,01 1,96 1,98 3,95 8,72 

SS: sólidos solúveis e CGA: ácidos clorogênicos totais (soma de CQA + FQA + 

diCQA). Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de 

Dunnett a 5% de probabilidade. 

 

Figura 1. Cultivar Forte Guarani cultivada no município de Vila Valério-

ES. 
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A nova cultivar, apresenta características desejáveis, sobretudo, 

altos teores de cafeína (foco do registro) e produtividade satisfatória, o que 

poderá permitir aceitação entre os cafeicultores, podendo ser cultivado em 

condições climáticas similares às que foram cultivadas. Portanto, 

recomendada para o Estado do Espírito Santo, sul da Bahia e leste de Minas 

Gerais, em altitude inferior a 500 metros, e que seja cultivado com 

genótipos em linha, tendo até 66% da cultivar Forte Guarani e 33% de uma 

mistura de genótipos para garantir a fecundação. Ressalta-se que este foi o 

primeiro trabalho com foco no registro de uma cultivar com altos teores de 

cafeína em grãos de café Conilon.  

 

2. Informações Adicionais 

Ao longo dos anos que precederam este ensaio uma equipe de 

trabalho, iniciou o processo de identificação de plantas de café 

Conilon/Robusta, que em condições de campo, mostravam-se promissoras. 

Paralelamente a isso, também houve identificação e acompanhamento de 

um clone, descoberto por agricultor no final da década de 1990.  

As informações são baseadas em dois plantios, em condições 

similares de manejo e clima. Tem-se o plantio composto por 42 genótipos 

(plantio 1) propagados por estaca, iniciado o cultivo em abril de 2014 no 

município de Nova Venécia-ES, a aproximadamente 200 metros de 

altitude. A área experimental está localizada na Latitude: 18° 39’ 43” S, 

Longitude: 40° 25’ 52” W (Figura 2). O outro plantio (plantio 2) é 

composto por um genótipo (Forte Guarani) e em torno há outras linhas de 

plantio com genótipo diversos, sendo todos propagados por estaca. O 

plantio também foi realizado em 2014, no município de Vila Valério-ES, 

a aproximadamente 150 metros de altitude. A área está localizada na 

Latitude: 18° 57’ 02” S, Longitude: 40° 18’ 32” W (Figura 3). 
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Figura 2. Vista/localização da lavoura em Nova Venécia-ES, Imagem de 

outubro de 2019. Retângulo em destaque. Latitude: 18°39’43” S, 

Longitude: 40°25’52” W. 

 

 
Figura 3. Vista/localização da lavoura em Vila Valério-ES, Imagem de 

março de 2021. Retângulo em destaque. Latitude: 18°57’02” S, Longitude: 

40°18’32” W. 

 

A região é caracterizada por um clima classificado como Aw, ou 

seja, tropical com inverno seco e verão chuvoso. Em geral a temperaturas 

média das mínimas é acima de 16°C (meses de julho e/ou agosto) e média 

das máximas de até 32°C nos meses de janeiro e/ou fevereiro. 
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Eventualmente há dias com temperatura inferior a 13°C ou superior a 36 

°C. 

O plantio 1 foi plantado em delineamento na forma de blocos 

casualizados, com três repetições de campo, sendo cada repetição 

composta por sete plantas. Foram realizadas adubações conforme a análise 

de solo. O espaçamento utilizado para plantio foi de 3x1m, ocupando 3 m2 

por planta. Foram realizadas podas para controle de ramos excessivos, 

mantendo o padrão de 12.000 a 15.000 hastes por hectare. A área 

experimental foi irrigada durante todos os anos.  

O plantio 2 encontra-se em linhas alternadas, com mais de 50 plantas 

e no seu entorno apresenta diversos genótipos propagados por estaquia. 

Foram realizadas adubações conforme a análise de solo. O espaçamento 

utilizado para plantio foi de 3,5m x 1,5m, ocupando 5,25 m2 por planta. 

Foram realizadas podas para controle de ramos excessivos, mantendo o 

padrão de 12.000 a 15.000 hastes por hectare. A área foi irrigada durante 

todos os anos, com exceção em 2015 em função da grande seca, onde a 

lavoura foi recepada e depois teve boa rebrota e recuperação. 

Em ambas situações as análises de laboratório foram realizadas em 

triplicadas e por dois anos. Para analisar a estabilidade e adaptabilidade 

dos materiais genéticos avaliados neste estudo foram utilizadas as 

características químicas de duas colheitas (2018 e 2019), tendo uma 

variação de resultados da cafeína inferior a 5% entre os dois anos, 

indicando uma estabilidade da característica entre os anos, portando, uma 

característica genética.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

PLENA: Média superior a 100 sacas por hectare por ano, obtida em 

seis colheitas 

 

 

Fábio L. Partelli, Gleison Oliosi, Andre M. Covre, Danielly, 

Dubberstein, Larícia O. E. Silva, Raquel Schmidt, Marcos G. 

Oliveira, Henzo P. Salvador, Henrique F. de Oliveira, Jéssica R. 

Dalazen, Cleidson A. da Silva, Adésio Ferreira, Elisa M. Aoyama, 

Valdemar Lacerda Jr., Henrique D. Vieira, Alexandre P. Viana, 

Wanderson Romão, Lucas P. Louzada, Rogêrio C. Guarçoni, 

Aldemar P. Moreli, Alex Campanharo, Adriana Farah, Juliana de 

Paula, Willian B. Moraes, Willian dos S. Gomes, Priscila G. F. de 

Sousa, Eustáquio V. R. de Castro, José C. Ramalho, Ana I. F. 

Ribeiro-Barros, José N. Semedo, Paulo R. Filgueiras, Wander R. 

Gomes, Antelmo R. Falqueto, Maria J. L. Rodrigues, Flávia A. da 

Silva, Radigya M. Correia, Marcia F. S. Ferreira, Iasmine R. Zaidan 

e Robson Bonomo 

 

 

1. Introdução 

A cafeicultura tem passado por constantes inovações, com foco no 

manejo, produtividade, sustentabilidade e também no consumo, o que 

demanda tecnologia. O Coffea canephora apresenta grande diversidade, o 

que permite novas oportunidades para o cultivo e uso dessa espécie. Assim, 
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estudos sobre diferentes genótipos, realizados por meio de ensaios de 

desempenho no campo somados a diversas análises da planta somadas a 

análises laboratoriais de grãos são importantes para auxiliar no 

entendimento e seleção de materiais promissores.  

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) obteve o o 

registro da cultivar Plena, da espécie Coffea canephora Pierre ex A. 

Froehner. Esta é a sexta cultivar de café conilon registrada pela 

Universidade desde o ano de 2017. O registro da cultivar foi realizado 

junto ao Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

denominada de PLENA (nº 50300), sendo mais uma contribuição para a 

cafeicultura. Esta é uma cultivar de Coffea canephora Pierre ex A. 

Froehner (Conilon ou Robusta), composta por seis genótipos/clones com 

produtividade média acima de 100 sacas ha-1. 

O projeto contou com o trabalho de uma equipe multidisciplinar, 

composta por pesquisadores e estudantes da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de outras 

instituições. O registro foi realizado pelo Diretório de Inovação 

Tecnológica da UFES. O trabalho teve o apoio financeiro da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Espírito (FAPES) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e contou com apoio 

de agricultores, entre eles o senhor Thekson Pionissoli, onde se encontra a 

lavoura. 

Ao longo dos anos que precederam este ensaio uma equipe de 

trabalho, iniciou o processo de identificação de plantas de café 

Conilon/Robusta, que em condições de campo, mostravam-se promissoras. 

Também se estudou no mesmo ensaio genótipos de variedades já 

conhecidas e registradas.  
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Dentre todos os materiais avaliados no ensaio, considerando 

características como produtividade (de seis colheitas), arquitetura da 

planta, vigor e resistência a pragas e doenças, foram selecionados seis 

genótipos julgados superiores (A1, AD1, Bicudo, L80, LB1, Peneirão), 

para constituir a nova cultivar clonal, denominada de PLENA. A média 

das seis colheitas dos seis genótipos foi de 108,91 sacas por hectare por 

ano, enquanto a média dos demais genótipos foi inferior a 83,84 sacas por 

hectare por ano (Tabela 1). Os dados sobre os genótipos de forma 

individualizada e médias da Cultivar e do restante dos genótipos avaliados 

encontra-se nas tabelas a seguir (Tabela 1 a Tabela 7). 

 

Tabela 1. Produtividade média acumulada nas safras de 2016 a 2021, 

rendimento em litros de café maduro necessários para obter uma saca de 

60kg beneficiado e período de maturação dos genótipos que compõe a 

cultivar. 

Genótipos 

Prod.  

1 

Prod. 

2 

Prod. 

3 

Prod. 

4 

Prod. 

5 

Prod. 

6 

* Rendimento 

Maduro/beneficiado 

 

Maturação 

sac ha-1 Litros sacas-1  

A1 93,4 85,9 108,8 108,2 106,4 103,6 365,4 Precoce/Média 

AD1 123,7 136,6 126,7 128,9 115,6 111,2 303,5 Precoce 

Bicudo 106,3 91,6 109,7 93,1 103,3 111,8 366,2 Média 

L80 95,1 76,2 104,6 105,5 103,1 101,4 364,7 Precoce 

LB1 125,6 126,7 135,4 118,1 124,0 119,6 312,2 Média 

Peneirão 128,3 93,2 109,0 99,2 100,6 105,8 326,6 Média 

Média da Cultivar PLENA 108,91 339,77 - 

Média dos demais genótipos avaliados 83,84 348,85 - 

* Dados completos publicados por Partelli et al. (2021). Agronomy Journal, 2021. DOI: 

10.1002/agj2.20617. 
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Tabela 2. Sistema radicular em seis profundidade do solo, a 50 cm do 

tronco da planta adulta, dos genótipos que compõe a cultivar. 

Genótipos 

0 – 10  

cm 

10 – 20 

cm 

20 – 30 

cm 

30 – 40 

cm 

40 – 50 

cm 

50 – 60 

cm 
Total 

0-20 40-60 

Comprimento de raízes em mm cm-3 % 

A1 
870,2 408,0 317,7 232,6 224,7 167,0 2220 57,5

7 

17,64 

AD1 
577,5 270,0 200,3 297,5 375,7 320,3 2041 41,5

2 

34,09 

Bicudo 
958,9 753,3 392,2 253,4 152,6 154,1 2664 64,2

6 
11,51 

L80 
954,7 902,6 654,8 610,6 410,5 419,4 3952 46,9

9 

21,00 

LB1 
710,5 405,3 235,7 192,6 137,1 184,3 1865 59,8

2 

17,23 

Peneirão 
924,9 532,4 155,4 108,9 99,0 125,6 1946 74,8

8 
11,54 

Média Plena 
832,8 545,3 326,0 282,6 233,2 228,4 2448 57,5

1 

18,83 

Média Outras 
818,6 340,9 227,4 173,3 150,8 138,3 1849,

2 

62,2

9 

15,98 

Dados publicados por Silva et al. (2020). Agronomy Journal, 2020. DOI: 

doi:10.3390/agronomy10091394. 

 

Tabela 3. Algumas características da planta e das folhas, dos genótipos 

que compõe a cultivar. 
Genótipos AP DENRP AF CF LF NE DPE 

cm cm cm2 cm cm por mm2 em µm 

A1 226,2 3,89 67,43 16,10 6,70 34,4 25,5 

AD1 198,8 3,97 38,96 12,40 5,00 35,0 25,3 

Bicudo 253,7 4,01 65,95 14,98 6,77 27,6 23,6 

L80 214,3 4,49 60,21 15,91 6,29 37,4 28,0 

LB1 198,2 3,86 60,24 14,76 6,39 29,5 26,2 

Peneirão 226,5 3,4 59,42 14,54 6,33 26,3 27,0 

Média Plena 219,61 3,94 58,70 14,78 6,25 31,70 25,93 

Média Outras 211,91 3,78 58,49 14,56 6,29 30,96 25,63 

AP: altura da planta; DENRP: distância dos entre nós dos ramos plagiotrópicos; AF: área foliar; 

CF: comprimento de folha; LF: largura de folha; NE: número de estômatos; DPE: diâmetro 

polar dos estômatos. Dados completos publicados por Dubberstein et al. (2020 e 2021). GMR, 

2020 e Agronomy Basel, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.4238/gmr18541 e DOI: 

https://doi.org/10.3390/agronomy11061126. 
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Tabela 4. Algumas características do fruto e dos grãos, dos genótipos que 

compõe a cultivar. 
Genótipos QB  

2018-2020 

*Grão no 

fruto 

GM 

2019 

GM 

2020 

*PM / 

60kg CB 

*PMF / 

PSG 

*VM / 

PMF 

nota % % % kg Relação Relação 

A1 77,8 53,8 28,4 28,3 240 4,00 1,52 

AD1 78,5 60,9 30,3 30,9 192 3,20 1,58 

Bicudo 78,3 55,3 40,0 43,1 231 3,85 1,58 
L80 79,4 53,7 34,4 29,0 233 3,88 1,57 

LB1 79,6 63,2 4,2 5,4 203 3,39 1,54 

Peneirão 78,6 57,1 13,0 15,6 215 3,59 1,52 

Média Plena 78,71 57,33 25,05 25,38 219,0 3,65 1,55 

Média 

Outras 77,82 57,34 16,74 

15,78 224,1 3,74 1,78 

QB: qualidade de bebida; GM: grão moca; PM/60kg CB: peso maduro/60kg de café 

beneficiado; PMF/PSG: peso maduro de fruto/peso seco do grão; VM/PMF: volume 

maduro/peso maduro do fruto. * Dados completos publicados por Partelli et al. (2021). 

Agronomy Journal, 2021. DOI: 10.1002/agj2.20617. 

 

Tabela 5. Algumas características de grãos chatos dos genótipos que 

compõe a cultivar. 
Genótipos Peso do grão Área D. Max D. Mín Quinas Perímetro 

g cm2 cm cm número cm 

A1 0,140 0,40 0,85 0,59 161,9 2,95 

AD1 0,155 0,40 0,81 0,63 207,3 2,73 

Bicudo 0,170 0,49 0,97 0,63 316,2 3,20 

L80 0,141 0,40 0,80 0,62 201,5 2,51 

LB1 0,147 0,39 0,82 0,60 165,6 2,94 

Peneirão 0,204 0,50 0,91 0,69 259,5 3,53 

Média Plena 0,159 0,43 0,86 0,62 218,7 2,98 

Média Outras 0,137 0,38 0,81 0,59 187,4 2,75 

 

Durante os oito anos de avaliação foi verificada a boa adaptação dos 

genótipos às condições de cultivo, visto seu bom desempenho em 

crescimento e produção. Não foi verificado ataque severo das principais 

pragas e doenças, com as plantas mantendo-se vigorosas e com bom 

enfolhamento. Registra-se que em 2015 a área recebeu pouca água 

(irrigação), pois houve uma das maiores secas da história e o agricultor 
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tinha pouca disponibilidade de água para irrigação, o que afetou 

principalmente a produtividade de 2017 (segunda colheita). 

Dessa forma, a nova cultivar (variedade), apresenta características 

desejáveis, sobretudo, alta produtividade para as condições do norte do 

Estado do Espírito Santo, o que permitirá grande aceitação entre os 

cafeicultores, podendo ser cultivado em condições climáticas similares às 

que foram cultivadas (aproximadamente 200 m de altitude). Portanto, 

recomendada para os para o Estado do Espírito Santo em altitude inferior 

a 500 metros. Todos os genótipos apresentaram produtividade média 

acima de 100 sacas por hectare ano. Destaca-se também que foi realizada 

diversas caracterizações de folhas, frutos, raízes e outras, sendo, portanto, 

uma caracterização bem completa. 

O número de genótipos selecionados assegura um bom nível de 

fecundação cruzada. Ressalta-se que apesar do registro de uma cultivar de 

seis genótipos, a equipe de trabalho fomenta que o agricultor tenha a 

liberdade de plantar os clones na forma que achar conveniente, desde que 

com orientação técnica de um Eng. Agrônomo, visto que a espécie C. 

canephora é alógama, possuindo auto-incompatibilidade gametofítica. 

Não obrigatoriamente há necessidade do plantio dos seis clones 

(variedade fechada) numa mesma lavoura em linha ou misturados. O 

agricultor, por exemplo, pode escolher um dos clones como principal e 

usar outros clones, da cultivar PLENA e/ou outros clones, como 

cruzadores, intercalando suas linhas para garantir a fecundação plena da 

lavoura. 
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Tabela 6. Concentração de nutrientes nas folhas coletadas na granação, 

dos grãos e palha dos frutos dos genótipos que compõe a cultivar. 
 

Genótipos 

*Concentração de nutrientes nas folhas coletadas na granação 

N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn B 

(g kg-1) (mg kg-1) 

A1 28,9 1,18 13,3 16,0 4,23 2,09 82,3 7,33 13,3 461 63,3 

AD1 28,4 1,14 14,0 20,2 5,48 2,06 74,0 8,00 17,0 442 61,3 

Bicudo 28,6 1,18 16,0 18,9 5,40 2,17 99,0 7,67 15,3 446 81,0 

L80 27,2 1,24 12,9 14,0 5,15 1,59 73,7 7,33 20,0 323 57,3 

LB1 30,5 1,33 12,9 15,5 5,27 2,09 77,3 7,67 21,3 661 56,7 

Peneirão 27,4 1,07 13,3 16,7 4,48 2,06 72,3 7,33 16,0 348 51,3 

Média Plena 28,5 1,19 13,8 16,9 5,00 2,01 79,8 7,56 17,2 447 61,8 

Média Outras 28,3 1,17 14,0 16,2 4,76 2,30 78,7 7,65 16,7 473 58,3 

Genótipos 

Concentração de nutrientes nos grãos 

N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn B 

(g kg-1) (mg kg-1) 

A1 27,6 1,43 15,4 1,64 1,67 1,30 47,3 4,67 9,67 36,3 16,3 

AD1 26,3 1,58 15,4 1,46 1,77 1,26 55,3 6,67 11,3 29,0 15,3 

Bicudo 27,4 1,42 16,5 1,46 1,96 1,33 54,3 6,33 10,3 33,0 16,7 

L80 26,6 1,34 15,2 1,75 1,75 1,18 50,0 7,00 13,3 45,0 14,7 

LB1 24,9 1,39 15,8 1,48 1,69 1,15 37,3 4,33 13,7 138 13,7 

Peneirão 28,0 1,39 15,0 1,70 1,65 1,23 49,7 6,00 10,3 44,0 15,0 

Média Plena 26,8 1,43 15,6 1,58 1,75 1,24 49,0 5,83 11,4 54,3 15,3 

Média Outras 27,2 1,42 15,2 1,61 1,81 1,29 48,8 5,81 13,5 55,1 16,4 

Genótipos Concentração de nutrientes na palha dos frutos 

N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn B 

(g kg-1) (mg kg-1) 

A1 13,3 0,46 18,5 3,68 0,88 1,05 29,3 2,33 4,67 75,3 44,7 

AD1 12,6 0,56 20,4 2,56 0,75 0,73 53,7 3,33 9,33 106 43,3 

Bicudo 13,3 0,51 22,5 3,64 0,90 0,87 35,0 5,67 7,33 84,0 46,0 

L80 15,8 0,46 17,9 3,85 1,02 0,90 30,7 4,33 10,7 61,0 36,0 

LB1 13,0 0,51 15,8 5,51 1,33 1,11 31,3 3,67 10,3 275 43,0 

Peneirão 14,7 0,52 20,0 3,83 1,02 1,14 81,7 5,00 11,0 104 37,7 

Média Plena 13,8 0,50 19,2 3,84 0,98 0,97 43,6 4,06 8,89 118 41,8 

Média Outras 14,7 0,53 19,4 4,14 1,10 1,15 42,8 3,84 9,01 123 42,4 

* Dados completos publicados por Silva et al. (2021). Revista de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, 2021. DOI: https://doi.org/10.48162/rev.39.003. 
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Tabela 7. Teores de trigonelina, cafeína, CQA, FQA, diCQA, CGA ácidos 

fenólicos, sólidos solúveis, em grão, casca do fruto e folhas de café secas 

(média de dois anos), dos genótipos que compõe a cultivar. 
 

 

Genótipos 

Teores nos grãos 

Trigonel

ina 
Cafeína CQA FQA diCQA CGA 

Ácidos 

fenólicos 

Sólidos 

solúveis 

g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g mg/100g °Brix 

A1 0,87 1,82 4,76 1,23 1,01 6,99 9,39 3,95 

AD1 0,88 1,57 3,77 1,17 0,60 5,53 9,78 3,25 

Bicudo 0,98 1,83 5,99 0,97 0,88 7,83 9,58 4,20 

L80 1,01 1,33 2,36 1,11 0,37 3,83 9,11 3,25 

LB1 1,03 1,82 4,41 1,41 0,76 6,58 10,8 3,30 

Peneirão 1,05 1,77 5,62 1,14 1,04 7,80 8,99 4,35 

Média Plena 0,97 1,69 4,48 1,17 0,77 6,42 9,60 3,72 

Média Outras 0,97 1,90 4,98 1,19 1,03 7,19 9,06 3,99 

 

 

Genótipos 

Teores na palha dos frutos 

Trigonel

ina 
Cafeína CQA FQA diCQA CGA 

Ácidos 

fenólicos 
Rutina 

g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g mg/100g mg/100g 

A1 1,91 0,24 0,51 0,06 0,31 0,88 19,7 60,7 

AD1 2,25 0,87 0,63 0,08 0,37 1,09 11,0 63,5 

Bicudo 1,93 0,62 0,30 0,04 0,43 0,75 15,2 88,0 

L80 1,98 0,61 0,43 0,05 0,26 0,74 20,9 57,3 

LB1 2,01 1,01 0,36 0,05 0,20 0,60 11,2 53,7 

Peneirão 2,08 1,07 0,37 0,04 0,18 0,58 18,3 68,2 

Média Plena 2,02 0,73 0,43 0,05 0,29 0,77 16,0 65,2 

Média Outras 2,04 0,83 0,48 0,06 0,35 0,90 17,9 74,3 

 

 

Genótipos 

Teores nas folhas do café 

Trigonel

ina 
Cafeína CQA FQA diCQA CGA 

Ácidos 

fenólicos 
Rutina 

g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g mg/100g mg/100g 

A1 0,90 1,10 1,56 0,07 0,27 1,89 14,2 135 

AD1 1,43 0,98 0,88 0,07 0,28 1,22 8,4 438 

Bicudo 0,99 0,93 1,05 0,01 0,25 1,31 11,8 175 

L80 1,04 0,90 1,48 0,04 0,18 1,69 16,3 311 

LB1 0,81 1,00 1,11 0,03 0,25 1,39 10,9 73,6 

Peneirão 0,89 0,87 0,97 0,01 0,09 1,07 14,6 81,4 

Média Plena 1,01 0,96 1,17 0,04 0,22 1,43 12,7 202 

Média Outras 0,82 1,16 1,10 0,05 0,20 1,34 11,9 119 

*CQA: ácidos cafeoilquínicos; FQA: ácidos feruloilquínicos; diCQA: ácidos dicafeoilquínicos 

e CGA: ácidos clorogênicos totais (soma de CQA, FQA e diCQA). 
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“Agradecemos aos primeiros melhoristas, os agricultores que fazem 

a seleção inicial da grande maioria dos genótipos disponíveis e superiores. 

Portanto, mantivemos o nome dos clones da forma em que eles são 

conhecidos entre os agricultores. Coube a nós, realizar as avaliações no 

campo e laboratório, comparando diversos genótipos. Nós não 

desenvolvemos os genótipos estudados, mas efetuamos uma contribuição 

científica na caracterização e definição de quais são os genótipos, entre os 

avaliados, com maiores potenciais para altas produtividades em nossa 

região – Fábio Luiz Partelli”. 

 

2. Origens dos clones 

Na grande maioria das vezes, os clones promissores e registrados 

são “descobertos” por cafeicultores. Desse modo, descreve-se a seguir as 

informações sobre a origem dos genótipos que compõe a nova cultivar 

PLENA:  

A1: Genótipo vigoroso, produtivo e de ciclo médio de maturação, 

propagado/difundido, inicialmente, por Ivan Milanez e Hélio Dadalto. 

Também conhecido por H e H1. 

AD1: Planta encontrada pelo agricultor Ademir Trevizani, em uma 

lavoura de semente no município de Itabela, Sul da Bahia. Foi encontrada 

na propriedade do Senhor Ademir por volta de 2005, sendo em seguida 

multiplicada nos plantios da família e região. 

Bicudo: A planta foi encontrada na propriedade do Antonio Carlos 

Martin (conhecido como Toninho do Mamão). Encontrada numa lavoura 

de semente, na localidade do Km 35, município de São Mateus – ES. A 

descoberta foi realizada por Antonio Carlos Martin por volta de 2003. 

L80: Material descoberto por José Sebastião Machado Silveira na 

Fazenda Alcoprado, próximo ao Distrito Santo Antônio em Teixeira de 

Freitas - BA. O nome L80 tem como significado: L refere-se ao nome do 
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proprietário da lavoura Jose Luciano de Castro Fernandez e 80 a 

quantidade de café maduro produzido em litros/planta quando foi 

encontrado numa lavoura propagada por semente, num espaçamento de 4 

x 1m. 

LB1: Selecionado em Sooretama pelo viveirista e produtor rural 

Antonio Luiz Bachetti, o popular Tonin Bachetti. 

Peneirão: Genótipo encontrado pelo agricultor Gerson Cosme em 

sua propriedade na localidade do Giral, município Jaguaré - ES. Encontrou 

22 plantas iguais, numa lavoura propagada por estaca e cultivada de forma 

orgânica. As mudas da lavoura eram provenientes do viveirista Alercio 

Marinato - Jaguaré. A partir de ano 2010 a planta passou a ser cultivada 

em maior escala pelo próprio agricultor e outros cafeicultores da região. 

 

3. Informações Adicionais 

O plantio foi composto por 42 genótipos propagados por estaca, 

iniciado o cultivo em abril de 2014 no município de Nova Venécia, 

Espírito Santo, a aproximadamente 200 m de altitude. A área experimental 

está localizada na Latitude: 18° 39’ 43” S, Longitude: 40° 25’ 52”W 

(Figura 1). A região é caracterizada por um clima classificado como Aw, 

ou seja, tropical com inverno seco e verão chuvoso. Em geral a 

temperaturas média das mínimas é acima de 16°C (meses de julho e/ou 

agosto) e média das máximas de até 32°C nos meses de janeiro e/ou 

fevereiro. Eventualmente há dias com temperatura inferior a 13°C ou 

superior a 36 °C. 
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Figura 1. Vista/localização da lavoura. Imagem de outubro de 2019 (A) e 

julho de 2021 (B). Retângulo abaixo da seta. Latitude: 18° 39’ 4” S, 

Longitude: 40° 25’ 52” W. 

 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com três 

repetições de campo, sendo cada repetição composta por sete plantas. 

Foram realizadas adubações conforme a análise de solo. O espaçamento 

utilizado para plantio foi de 3 x 1m, ocupando 3 m2 por planta. Foram 

realizadas podas para controle de ramos excessivos, mantendo o padrão de 

12.000 a 15.000 hastes por hectare. Em todos os anos experimentais foram 

realizadas uma capina manual (trilhar no local de adubação), uma capina 

mecanizada e uma capina química. Foram aplicados nutrientes, inseticidas 

e fungicidas, durante os anos de estudo. A área experimental foi irrigada 

durante todos os anos.  



32 

Para analisar a estabilidade e adaptabilidade dos materiais genéticos 

avaliados neste estudo foram utilizados dados de produtividades 

correspondentes a seis colheitas (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021). 

Além da produtividade foram avaliadas outras características, como 

arquitetura da planta, algumas substâncias químicas das folhas, grão e 

palha do fruto, analise sensorial da bebida, altura da planta dentre muitas 

outras características apresentadas nas tabelas 1 a 7. 

. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Cultivares registradas pela Ufes 

 

 

Fábio Luiz Partelli 

 

 

1. Introdução 

É de conhecimento que existem mais de 120 espécies do gênero 

Coffea, tendo o Coffea canephora grande importância no mercado 

internacional e brasileiro. Uma espécie que que representa 25% do Pib da 

agricultura Capixaba. Face a isso e, com o crescimento das pesquisas 

realizadas na Universidade Federal do Espírito Santo, a mesma até o 

momento (nos últimos 5 anos) registrou seis cultivares, portanto, uma 

contribuição para associado, associado a formação de recursos humanos e 

pesquisas de ciência básica e prática.  

Atualmente existem mais de 30 cultivares registradas pelo 

Ministério da Agriculura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Destas, 

recentemente a Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes registrou 

seis, sendo elas: Tributun, Andina, Monte Pascoal, Salutar, Forte Guarani 

e Plena. Destaca-se que todos esses trabalhos tem o apoio, principalmente 

de agricultores, FAPES, CNPq, Capes e outros parceiros. 

A seguir serão listadas um breve relato de cada uma das cultivares, 

sendo apresentada em ordem, conforme a data do registro concedido. 

Irmações complementares: www.cafeconilon.com. 
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2. Cultivares registradas: 

2.1. Tributun (nº 37808). Em 04 de dezembro de 2017. 

Primeiro registro de cultivar da Ufes. Participaram do registro como 

melhoristas os Eng. Agrônomos Fábio Luiz Partelli (Prof. da UFES e 

coordenador do trabalho), João Antonio Dutra Giles, Gleison Oliosi, 

André Monzoli Covre, Adésio Ferreira e o agricultor Valcir Meneguelli 

Rodrigues. 

Foram selecionados seis genótipos considerados superiores para o 

norte do Espírito Santo (A1, Bambural, Beira Rio 8, Clementino, Pirata e 

Verdim R – nomes dados pelos agricultores) para constituir a nova cultivar 

clonal. A média das 4 colheitas dos 6 genótipos foi de 90,87 sacas por 

hectare por ano, nas condições do estudo (Tabela 1). 

Tabela 1. Altura e Diâmetro da planta aos 477 dias após plantio, 

comprimento do entre nó dos ramos plagiotrópico, peso e volume de fruto 

maduro, produtividade média de 4 safras (2014, 2015, 2016 e 2017) e 

maturação. 

Genótipos 

Altur

a 

Diâmetr

o 

Entre 

nó 
Peso 

Volum

e 

Produtividad

e 

Maturação 

cm cm cm g mL sacas ha-1 - 

A1 76,94 115,81 3,66 1,09 1,060 87,03 Médio 

Bambural 86,00 110,75 2,95 0,93 0,900 88,56 
Médio/Tardi

o 

Beira Rio 8 84,75 110,50 3,54 
1,41

3 
1,350 82,72 

Prec/Med 

Clementin

o 
88,56 126,00 3,48 

1,04

6 
0,990 82,52 

Médio 

Pirata 87,50 147,88 3,91 
1,07

3 
0,977 105,78 

Precoce 

Verdim R# 82,38 108,56 3,10 
0,83

4 
0,852 98,60 

Prec/Med 

Emcapa143* 67,31 94,25 2,85 
0,85

4 
0,855 78,16 

Tardio 

Emcapa153* 68,38 95,75 2,71 
1,00

9 
1,015 79,15 

Méd/Tar 

* Estes genótipos (Emcapa 143 e 153) não fazem parte da nova cultivar, mas 

estiveram no ensaio de competição para “efeito de comparação”. # Geralmente 

apresenta menor rendimento (maduro/beneficiado).  
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Não obrigatoriamente há necessidade do plantio dos 6 clones 

(variedade fechada) numa mesma lavoura em linha ou misturados. O 

agricultor, por exemplo, pode escolher um dos clones como principal e 

usar outros clones como cruzadores, intercalando duas linhas do material 

escolhido e uma linha com materiais diversos, para garantir a fecundação 

plena da lavoura. Pode também, no mesmo plantio utilizar outros 

genótipos de sua preferência, registrados ou não, plantando, por exemplo 

4 clones dos materiais registrados e dois ou mais de sua preferência. Esse 

fato facilita o manejo dos agricultores, proporciona “liberdade nos 

plantios” e uso de materiais de sua preferência e que estão mais disponíveis 

em cada região. 

 

2.2. Andina: (nº 39441). Em 30 de novembro de 2018 

A Ufes em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano – Campus de Morrinhos, obtiveram o primeiro registro 

de uma cultivar de Coffea canephora adaptada a altitudes elevadas, em 

temperaturas mais baixas. 

Participaram do registro como melhoristas e coordenadores do 

trabalho os Eng. Agrônomos Fábio Luiz Partelli (Prof. da UFES) e Adelmo 

Golynski (Prof. IF Goiano). O trabalho também teve a participação de 

outros profissionais/melhoristas, dentre eles Adésio Ferreira, Madlles 

Queiros Martins (UFES), Aldo Luiz Mauri (consultor), José Cochicho 

Ramalho (ULisboa) e Henrique Duarte Vieira (UENF). O registro foi 

realizado pelo Instituto de Inovação Tecnológica (INIT) da UFES. 

Dentre todos os materiais avaliados no ensaio, considerando 

características como produtividade, vigor e resistência à pragas e à 

doenças, foram selecionados cinco genótipos julgados superiores (A1, 

NV2, NV8, P1, e Verdim TA), para constituir a nova cultivar clonal, 

denominada ANDINA. A média das 4 colheitas dos 5 genótipos foi de 51,3 
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sacas por hectare por ano. Na primeira colheita as plantas ainda estavam 

novas, assim ao considerar a média das 3 colheitas dos 5 genótipos a 

produtividade alcança 59,3 sacas por hectare por ano. A média da 

produtividade da cultivar pode ser avaliada como baixa, contudo, deve se 

considerar a ausência de irrigação por dois anos e a não utilização de 

controle fitossanitário. Além disso, não pode ser esquecido que as plantas 

estavam a 850 metros de altitude e o fato da produtividade da cultivar 

ANDINA alcançar mais do que o dobro da Cultivar Vitória, nas mesmas 

condições de cultivo (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Produtividade média dos genótipos que compõem a cultivar 

ANDINA, considerando três e quatro colheitas. 

Genótipos 

Prod. 

ano 1 

Prod. 

ano 2 

Prod. 

ano 3 

Prod. 

ano 4 

Média 4 

colheitas 

Média 3 

colheitas 

 

Maturação 

sc ha-1 sc ha-1 sc ha-1 sc ha-1 sc ha-1 sc ha-1 - 

VerdimTA 13,8 43,6 99,1 72,1 57,2 71,6 Média 

NV 2 45,1 49,3 100,9 39,0 58,6 63,1 Precoce 

A1 44,8 83,3 61,2 34,6 56,0 59,7 Média 

NV 8 22,8 66,0 77.8 26,1 48,2 56,6 Média 

P1 10,5 78,2 40,3 17,8 36,7 45,4 Tardia 

Média da Cultivar Andina 51,3 59,3  

Média da Cultivar Vitória* 19,6 22,2  

* Avaliou-se todos os genótipos da variedade “Vitória Incaper 8142”, no ensaio de competição para “efeito 
de comparação”. 

 

Não obrigatoriamente há necessidade do plantio dos 5 clones 

(variedade fechada) numa mesma lavoura em linha ou misturados. O 

agricultor, por exemplo, pode escolher um dos clones como principal e 

usar outros clones, da cultivar ANDINA e/ou outros clones, como 

cruzadores, intercalando suas linhas para garantir a fecundação plena da 

lavoura. 
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2.3. Monte Pascoal (nº 44082). Em 15 de maio de 2020. 

Participaram do registro como melhoristas os Eng. Agrônomos 

Fábio Luiz Partelli (coordenador Prof. da UFES), André Monzoli Covre 

(Agricultor), Gleison Oliosi (UFES), e o produtor rural Daniel Trevizani 

Covre. O registro foi realizado pelo Instituto de Inovação Tecnológica 

(INIT) da UFES. 

Foi o primeiro registro de uma cultivar de Coffea canephora 

adaptada para o Sul da Bahia, em altitude inferior a 500 metros. Dentre 

todos os materiais avaliados no ensaio, considerando características como 

produtividade, sistema radicular, maturação, vigor e resistência a pragas e 

doenças foram selecionados seis genótipos julgados superiores (AD1, AP, 

Imbigudinho, LB1, P2, Peneirão), para constituir a nova cultivar clonal, 

denominada MONTE PASCOAL. A média das 4 colheitas dos 6 genótipos 

foi de 130 sacas por hectare por ano, enquanto a média dos demais 

genótipos foi inferior a 100 sacas por hectare por ano (Tabela 3). 

Não obrigatoriamente há necessidade do plantio dos seis clones 

(variedade fechada) numa mesma lavoura em linha ou misturados. O 

agricultor, por exemplo, pode escolher um dos clones como principal e 

usar outros clones, da cultivar MONTE PASCOAL e/ou outros clones, 

como cruzadores, intercalando suas linhas para garantir a fecundação plena 

da lavoura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Tabela 3. Produtividade (Prod.) das safras 2016, 2017, 2018, 2019 e 

média, rendimento em litros de café maduro necessários para obter uma 

saca de 60kg beneficiado e período de maturação. 

Genótipos 

Prod. ano 1 
Prod. 

ano 2 

Prod. 

ano 3 

Prod. 

ano 4 

Prod. 

Média 

Rendimento 

Maduro/beneficiado 

Maturação 

sac ha-1 
sac ha-

1 

sac ha-

1 

sac ha-

1 

sacas 

ha-1 
Litros sacas-1 

- 

AD1 71,2 146,5 146,7 91,6 114,0 303 Precoce 

AP 87,9 157,0 159,2 88,6 123,2 314 Médio 

Imbigudinho 58,09 141,7 174,5 119,8 123,5 325 Prec/Médio 

LB1 98,9 193,2 177,2 104,2 143,4 312 Médio 

P2 80,0 130,3 191,7 140,4 135,6 317 Médio 

Peneirão 106,7 131,2 216,9 105,7 140,1 327 Médio 

Média da Cultivar Monte Pascoal 130,0 316,2 - 

Média dos demais genótipos avaliados* 95,0 352,6 - 

* 18, 122, 700, A1, Alecrim, B01, Bamburral, Beira Rio 8, Bicudo, CH1, Clementino, Xeique, Emcapa 02, 
Emcapa 143, Emcapa 153, Graudão HP, L80, Ouro Negro, Ouro Negro 1, Ouro Negro 2, P1, Pirata, 

Semente, Valcir P, Verdim D, Verdim R, Tardio C, Tardio V, Z18, Z21, Z29, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, 

Z40 

 

2.4. Salutar (nº 45722). Em 21 de fevereiro de 2021. 

Participaram do registro como melhoristas do trabalho o Eng. 

Agrônomo Dr. Fábio Luiz Partelli (Prof. da Ufes/Ceunes – coordenador do 

Projeto), Dra. Adriana Farah (Profª. da UFRJ), Juliana de Paula (Profª. da 

UFRJ), Henrique Falqueto de Oliveira e Henzo Pezzin Salvador 

(Graduandos em Agronomia e Bolsistas de Iniciação Científica da Ufes) e 

Gleison Oliosi (Eng. Agrônomo - Técnico da Ufes). O registro foi 

realizado pelo Diretório de Inovação Tecnológica da Ufes. O trabalho teve 

o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito (Fapes), 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) 

e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPq), e contou com apoio de agricultores, entre eles o senhor Thekson 

Pionissoli, onde se encontra a lavoura. 

Para seleção dos genótipos foi considerado o vigor e resistência a 

pragas e doenças, tendo produtividade satisfatória e os maiores teores de 

ácidos clorogênicos e sólidos solúveis, foco do pedido do registro da 

cultivar. A cultivar SALUTAR é composta por cinco genótipos: Graudão 

HP, Emcapa 02, Tardio C, Tardio V e Z 37. Os dados sobre os genótipos 

de forma individualizada e as médias da Cultivar e do restante dos 

genótipos avaliados encontram-se nas Tabelas 4 e 5.  

A nova cultivar apresenta características que podem ser desejáveis 

para a indústria, sobretudo, altos teores de sólidos solúveis e ácidos 

clorogênicos totais (CGA) e produtividade satisfatória nas condições 

estudadas, o que poderá permitir aceitação entre os cafeicultores, podendo 

ser cultivado em condições climáticas similares às que foram cultivadas. 

Portanto, é recomendada para o estado do Espírito Santo, sul da Bahia e 

leste de Minas Gerais. Ressalta-se que este foi o primeiro trabalho com 

foco no registro de uma cultivar com altos teores de sólidos solúveis e 

CGA em grãos in natura (não torrados) de café Conilon/Robusta.  

] 
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Tabela 4. Teores de SS, CQA, FQA, diCQA e CGA no grão (média de 

2018 e 2019) e produtividade média de quatro safras (2016 a 2019). 

Genótipos 

SS CQA FQA diCQA CGA Produt. 

(°Brix) (g/100g) (g/100g) (g/100g) (g/100g) 
sacas 

ha-1 

Graudão HP 4,40 6,77 1,22 1,32 9,31 86,1 

Emcapa 02** 4,85 6,88 1,04 1,16 9,07 97,1 

Tardio C 4,65 5,75 1,10 2,02 8,87 74,7 

Tardio V 4,35 5,66 1,70 1,54 8,89 69,8 

Z 37 4,40 6,20 1,59 1,06 8,84 86,8 

Média SALUTAR 4,53 6,25 1,33 1,42 9,00 82,93 

Média demais 

genótipos 
3,87 4,72 1,17 0,94 6,82 84,36 

*SS: sólidos solúveis; CQA: ácidos cafeoilquínicos; FQA: ácidos feruloilquínicos; 

diCQA: ácidos dicafeoilquínicos e CGA: ácidos clorogênicos totais (soma de CQA, 

FQA e diCQA). **Cultivar Emcapa 8111 genótipo 02. 

 

Tabela 5. Teores de CQA, FQA, diCQA e CGA na palha do fruto (média 

de 2018 e 2019), rendimento em litros de café maduro necessários para 

obter uma saca de 60kg beneficiado (média de duas colheitas) e período de 

maturação. 

Genótipos 
CQA FQA diCQA CGA 

Rendimento 

Mad./benef. 
Maturação 

(g/100g) (g/100g) (g/100g) (g/100g) L sacas-1 - 

Graudão HP 0,39 0,04 0,22 0,65 317,6 Médio 

Emcapa 02* 0,38 0,04 0,28 0,69 323,2 Prec./Médio 

Tardio C 0,67 0,08 0,79 1,57 345,1 Super Tardio 

Tardio V 0,53 0,07 0,56 1,16 329,9 Super Tardio 

Z 37 0,44 0,05 0,28 0,75 363,8 Médio 

Média SALUTAR 0,480 0,054 0,424 0,961 335,9 - 

Média demais 

genótipos 
0,473 0,057 0,334 0,867 349,1 - 

CQA: ácidos cafeoilquínicos; FQA: ácidos feruloilquínicos; diCQA: ácidos dicafeoilquínicos 

e CGA: ácidos clorogênicos totais (soma de CQA, FQA e diCQA). *Cultivar Emcapa 8111 

genótipo 02. 
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Não obrigatoriamente há necessidade do plantio dos cinco clones 

(variedade fechada) numa mesma lavoura em linha ou misturados. O 

agricultor, por exemplo, pode escolher um dos clones como principal e 

usar outros clones, da cultivar SALUTAR e/ou outros clones, como 

cruzadores, intercalando suas linhas para garantir a fecundação plena da 

lavoura.  

 

2.5. Forte Guarani (nº 49301). Em 21 de dezembro de 2021. 

Esse foi o primeiro trabalho com foco numa cultivar com altos teores 

de cafeína em grãos de conilon. A pesquisa foi realizada em parceria com 

agricultores e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. É 

uma cultivar de C. canephora Pierre ex A. Froehner (Conilon ou Robusta), 

composta por um genótipo/clone com auto teor de cafeína nos grãos, e 

também apresenta boa produtividade. 

Participaram do registro como melhoristas do trabalho o Eng. 

Agrônomo Dr. Fábio Luiz Partelli (Prof. da UFES/CEUNES – 

coordenador do Projeto), Gleison Oliosi (Eng. Agrônomo, doutorando em 

Genética e Melhoramento - UFES), Drª. Adriana Farah (Profª. da UFRJ), 

Juliana de Paula Lima (Profª. da UFRJ). O registro foi realizado pelo 

Diretório de Inovação Tecnológica da UFES. O trabalho teve o apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito (FAPES) e 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

e contou com apoio dos agricultores Hermes Joaquim Partelli, e Valnei 

Marcos Partelli. 

O genótipo FORTE GUARANI se destacou pela produção, sendo 

observado em uma lavoura de semente, cultivada no interior do município 

de Vila Valério. A observação/identificação ocorreu no final da década de 

1990, por Hermes Joaquim Partelli e família, na propriedade Sítio Araripe. 

Posteriormente foi propagada de forma vegetativa, sendo cultivada por 
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anos na propriedade da família, por diversos agricultores da região e até 

mesmo outras localidades do norte do Estado e até leste de Minas Gerais. 

Para escolha do genótipo FORTE GUARANI foi considerado o 

vigor e resistência a pragas e doenças, tendo produtividade satisfatória e 

os maiores teores de CAFEÍNA no grão, comparado aos outros 42 

genótipos avaliados na mesma ocasião. Os dados sobre o genótipo 

(Cultivar) de forma individualizada e do restante dos genótipos avaliados 

encontra-se na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Teores de Cafeína, SS e CGA no grão, tendo a média de dois 

anos. Espírito Santo - Brasil. 

Genótipos 
Cafeína  Valores médios de dois anos 

2018 2019 Cafeína SS CGA 

Unidades (g/100g) (g/100g) (g/100g) (°Brix) (g/100g) 

FORTE GUARANI 2,74a 2,63a 2,68a 4,07a 6,37a 

Média dos demais genótipos 1,88b 1,84b 1,86b 3,95a 7.08a 

CV (%) 2,01 1,96 1,98 3,95 8,72 

SS: sólidos solúveis e CGA: ácidos clorogênicos totais (soma de CQA + FQA + 

diCQA). Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de 

Dunnett a 5% de probabilidade. 

A cultivar, apresenta características desejáveis, sobretudo, altos 

teores de cafeína (foco do registro) e produtividade satisfatória, o que 

poderá permitir aceitação entre os cafeicultores, podendo ser cultivado em 

condições climáticas similares às que foram cultivadas. Portanto, 

recomendada para o Estado do Espírito Santo, sul da Bahia e leste de Minas 

Gerais, em altitude inferior a 500 metros, e que seja cultivado com 

genótipos em linha, tendo até 66% da cultivar Forte Guarani e 33% de uma 

mistura de genótipos para garantir a fecundação. Ressalta-se que este foi o 
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primeiro trabalho com foco no registro de uma cultivar com altos teores de 

cafeína em grãos de café Conilon.  

 

2.6. Plena (nº 50300). Em 17 de março de 2022. 

Cultivar com alta produtividade, com foco na produção Capixabas. 

A pesquisa foi realizada em parceria com agricultores e com diversas 

instituições e pesquisadores.  

Dentre todos os materiais avaliados no ensaio, considerando 

características como produtividade (de seis colheitas), arquitetura da 

planta, vigor e resistência a pragas e doenças, foram selecionados seis 

genótipos julgados superiores (A1, AD1, Bicudo, L80, LB1, Peneirão), 

para constituir a nova cultivar clonal, denominada de PLENA. A média 

das seis colheitas dos seis genótipos foi de 108,91 sacas por hectare por 

ano, enquanto a média dos demais genótipos foi inferior a 83,84 sacas por 

hectare por ano (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Produtividade média acumulada nas safras de 2016 a 2021, 

rendimento em litros de café maduro necessários para obter uma saca de 

60kg beneficiado e período de maturação dos genótipos que compõe a 

cultivar. 

Genótipos 

Prod.  

1 

Prod. 

2 

Prod. 

3 

Prod. 

4 

Prod. 

5 

Prod. 

6 

* Rendimento 

Maduro/beneficiado 

 

Maturação 

sac ha-1 Litros sacas-1  

A1 93,4 85,9 108,8 108,2 106,4 103,6 365,4 Precoce/Média 

AD1 123,7 136,6 126,7 128,9 115,6 111,2 303,5 Precoce 

Bicudo 106,3 91,6 109,7 93,1 103,3 111,8 366,2 Média 

L80 95,1 76,2 104,6 105,5 103,1 101,4 364,7 Precoce 

LB1 125,6 126,7 135,4 118,1 124,0 119,6 312,2 Média 

Peneirão 128,3 93,2 109,0 99,2 100,6 105,8 326,6 Média 

Média da Cultivar PLENA 108,91 339,77 - 

Média dos demais genótipos avaliados 83,84 348,85 - 
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A nova cultivar, apresenta características desejáveis, sobretudo, alta 

produtividade para as condições do norte do Estado do Espírito Santo, o 

que permitirá grande aceitação entre os cafeicultores, podendo ser 

cultivado em condições climáticas similares às que foram cultivadas 

(aproximadamente 200 m de altitude). Portanto, recomendada para os para 

o Estado do Espírito Santo em altitude inferior a 500 metros. Todos os 

genótipos apresentaram produtividade média acima de 100 sacas por 

hectare ano. Destaca-se também que foi realizada diversas caracterizações 

de folhas, frutos, raízes e outras, sendo, portanto, uma caracterização bem 

completa. 

 

3. Outros estudos/pesquisas coordenadas pelo Núcleo 

O Núcleo de Excelência de Pesquisa em Café Conilon é constituído 

por profissionais que se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico do café Conilon/Robusta (Coffea canephora). É composto por 

diversos professores/pesquisadores e estudantes de graduação e pós-

graduação (Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado). 

Realizou e realiza diversas pesquisas sobre o Café Conilon, principalmente 

na área de melhoramento, fisiologia, nutrição e manejo de forma geral. O 

núcleo tem sua base no Laboratório de Pesquisas Cafeeiras da 

Universidade Federal do Espírito Santo, no Campus de São Mateus.  

Segue os principais trabalhos em andamento relacionado à seleção 

de genótipos promissores/superiores: 

1. Avaliação inicial de 25 genótipos a 1100 metros de altitude em 

Venda Nova do Imigrante-ES;  

2. Avaliação 16 genótipos de café Robusta no Estado de Rondonia;  

3. Avaliação inicial de 20 genótipos em ambientes sombreado com 

seringueira em São Mateus-ES;  

4. Avaliação de 44 genótipos em Aimorés-MG;  
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5. Ensaio inicial com 48 genótipos de porte grande (Robustas e 

Conilon) em Jaguaré-ES;  

6. Ensaio inicial com 48 genótipos de porte grande (Robustas e 

Conilon) em Itabela-BA; 

7. Atuação efetiva em parcerias internacionais na área de fisiologia, 

bioquímica e molecular em Coffea sp. em condições de alta concentração 

de CO2, alta temperatura e déficit hídrico; e  

8. Introdução, orientação técnica e pesquisa em Coffea em 

Moçambique, numa cooperação trilateral entre Brasil (UFES e Ministério 

das Relações Exteriores), Portugal (ULisboa e Camões) e Moçambique 

(Parque Nacional da Gorongosa e Ministério da Terra).  

 

Essas ações permitem a realização de pesquisa aplicada e científica. 

Além disso, ajudam significativamente na formação de recursos humanos, 

por meio de visitas nas áreas experimentais, dia de campo, iniciação 

científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

As ações/projetos mencionados estão ligados aos Programas de Pós-

Graduação em Agricultura Tropical (PPGAT) e Genética e Melhoramento 

(PPGGM), ambos da UFES. Ocorre a participação de diversos agricultores 

e parceiros institucionais como: Universidade de Lisboa, Instituto Federal 

Goiâno, Instituto Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense e outras. Também 

registramos o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo 

(FAPES), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT). 

 

 



46 

.  



47 

 

 

CAPÍTULO 04 

 

 

Murcha de Fusário do Cafeeiro Conilon (MFCC): identificar para 

manejar! 

 

Willian Bucker Moraes 

Matheus Ricardo da Rocha 

Wanderson Bucker Moraes 

Waldir Cintra de Jesus Junior 

André da Silva Xavier 

Fábio Ramos Alves 

Samuel de Assis Silva 

 

 

1. Introdução 

Descrita em 2018 por Belan et al. (2018), a Murcha de Fusário do 

Cafeeiro Conilon (MFCC) ocorre nas principais regiões produtores de 

café conilon do Brasil, principalmente em cafezais do Espírito Santo, 

extremo sul da Bahia e Rôndonia. Vale ressaltar, que esta doença não é 

a traqueomicose (Fusarium xylarioides) que ocorre nos países da África 

(Moraes et al., 2019).  

O café é uma importante commoditie associada a transações 

agrícolas a nível mundial. O café conilon, caracteriza-se como um dos 

produtos de origem agrícola de maior importância para o estado do 

Espírito Santo, que produz 70% da produção nacional e 20% da 
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produção mundial, sendo fonte de renda primária para pequenos, 

médios e grandes produtores (CONAB, 2022; USDA, 2022). 

O potencial produtivo do café conilon é influenciado por fatores 

que reduzem a produção/produtividade de cafezais, que inclui a 

interação com fungos fitopatógenicos a cultura, causando doenças 

(Moraes et al., 2019; de Faria Silva et al., 2022). Dentre estas doenças, 

a MFCC, cujos os agentes etiológicos são três espécies de Funsarium 

descritas até o momento, sendo elas F. solani, F. decencellulare e F. 

lateritium, caracteriza-se por induzir a formação de cancros, murcha, 

seca e morte de ramos plagiotrópicos e ortotrópicos de cafeeiros 

conilon, reduzindo a proporção de ramos produtivos na lavoura e 

consequentemente sua produtividade (Belan et al., 2018, Moraes et al., 

2019). Em clones mais suscetíveis, a MFCC pode causar danos de até 

100%, além de inviabilizar o cultivo do cafeeio em lavouras futuras, 

devido a permanência do inóculo do solo (Belan et al., 2019; Moraes et 

al., 2019). 

A redução da produtividade agrícola atribuída às doenças de 

plantas deve ser considerada sob os pontos de vista da quantidade 

(redução na produção, em número, peso, volume) e da qualidade 

(alimentos, paisagens, produtos etc.), o que gera grandes perdas tanto 

para produtores quanto para sociedade. Para a correta diagnose de 

doenças bióticas e abióticas é necessário à identificação da (s) causa (s) 

ou agente (s) etiológico (s) de forma precisa, a fim de evitar possíveis 

erros. 

Um dos principais obstáculos no manejo e estudos da MFCC é 

sua correta diagnose. De forma geral, a identificação da sintomas da 

doença a nível de campo, podem ser confundidas com aqueles de 
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doenças de origem abióticas, causados por déficit hídrico e nutricional 

por exemplo, além de sintomas associados a outras doenças. Neste 

sentido, buscamos neste capítulo discutir sobre os desafios da correta 

diagnose da MFCC, diferenciando, quando possível, sintomas abióticos 

e bióticos que assememlham-se a aqueles causados por Fusarium em 

lavouras de cafeeiro conilon. 

 

2. Sintomatologia da Murcha de Fusário do Cafeeiro Conilon 

(MFCC) 

A manutenção do potencial produtivo de lavouras de café associa-

se a implementação de metodologias de controle em programas de 

Manejo Integrado de Doenças (MID). Assim, conhecer a etiologia da 

doença (agente etiológico) é primordial para garantir o sucesso do 

manejo da doença, por consequencia da determinação de métodos de 

controle adequados que garantam a redução da sua intensidade 

(incidência e severidade). 

A sintomatologia característistica da MFCC inicia-se com a 

formação de cancros, perda de vigor, amarelecimento, murcha, 

progredindo para a seca e morte de ramos plagiotrópicos e ortotrópicos 

em cafeeiros conilon (Figura 1). Em clones mais suscetíveis, ocorre o 

surgimento de rachaduras e cancros ao longo de ramos plagiotrópicos e 

ortotrópicos, com esporulação de coloração branco a creme do fungo 

Fusarium, além do escurecimento do tecido vascular do xilema (Figura 

2). Essa sintomatologia é vista no campo com maior intensidade na fase 

de formação dos frutos, período de colheita e pós-colheita. Porém, 

ocorre em plantios novos também. 

 



50 

Figura 1. Sintomatologia da Murcha de Fusário do Cafeeiro Conilon 

(MFCC) a nível de campo. A e B – Perda do vigor, amarelecimento, 

murcha, seca e morte dos ramos plagiotrópicos; B – Seca e morte do 

ramo ortotrópico; C e D – Cancros, rachaduras e esporulação de 

Fusarium. 
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Em campo, os sintomas de murcha e necrose/escurecimento do 

sistema vascular, são um dos principais indicativos que o agente 

etiológico é Fusarium (Figura 2). Assim como o surgimento de sinais 

do patógeno (estruturas) ao longo dos ramos, como esporulação 

esbranquiçada e formação de esporodóquios (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Sintomas característicos da MFCC a nível de campo. A – 

Formação de esporodóquios, cancros e rachaduras em C. canephora; B 

– Esporodóquios de Fusarium sp.; C, D, E – Esporulação de Fusarium 

sp. e escurecimento vascular em ramos ortotrópicos de C. canephora. 

Figura 2E: Créditos a Henrique de Sá Paye. 

 

Os sintomas descritos são semelhantes aos mais diversos 

patossistemas associados a espécies de Fusarium, que penetra pelo 

sistema radicular e/ou caule e coloniza o tecido vascular (xilema) 

acropetalmente (da base para o ápice da planta) (Figura 1A e 2E). O 

xilema colonizado por Fusarium reduz o potencial de translocação de 

água e nutrientes para a planta, conduzindo aos sintomas secundários 

descritos anteriormente (Askun, 2020; Rampersad, 2020). 
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3. Diferenças entre a sintomatologia da MFCC e outras 

doenças bióticas e abióticas 

Quando os sintomas se associam apenas à aqueles similares a 

doenças abióticas e bióticas que não a MFCC, como déficit hídrico e 

interação com nematoides, como por exemplo a ocorrência em 

reboleiras, amarelecimento e murcha, um olhar mais crítico é 

necessário, buscando padrões da doença ao longo da lavoura, entender 

o manejo utilizado e aspectos morfofisiológicos da planta. Algumas 

perguntas devem ser levantadas, como: 

- As plantas sintomáticas receberam manejo adequado quanto a 

irrigação e equilíbrio nutricional? Há excesso (fitotoxidez) ou falta 

(déficit nutricional) de nutrientes? 

- As plantas possuem má formação ou dano no sistema radicular 

que dificulte a absorção de água e nutrientes?  

- No caso da ocorrência de espécies de nematóides do gênero 

Meloydogine. Ocorre a formação de galhas? Ocorre a deformações 

radiculares como os engrossamentos, principalmente nas raízes mais 

velhas e lignificadas?  Ocorre no sistema radicular rachaduras no tecido 

cortical, fendilhamentos, escamações e manchas necróticas? 

Em condições de estresse nutricional ou anaeróbicas, sintomas 

como a epinastia podem ser confundidos a murcha causada pela MFCC. 

No caso da epinastia, a região superior do pecíolo cresce mais 

rapidamente em relação a inferior, induzindo uma curvatura das folhas 

e a formação de um ângulo que se aproxima a 90º. Além disso, os 

tecidos afetados ficam túrgicos, devido à expansão do vacúolo das 

células pelo acúmulo de água (Salisbury; Palmer, 1985). No caso dos 

sintomas da MFCC, a infecção por Fusarium compromete parcial ou 



53 

totalmente o tecido vascular, afetando a translocação de água para a 

parte aérea da planta, que culmina no sintoma de murcha devido a 

redução na disponibilidade de água. Ao contrário da epinastia, a 

escassez de água reduz a turgescência dos tecidos foliares de cafeeiros, 

além de não ocorrer um padrão de curvatura específico das folhas e um 

crescimento diferenciado dos tecidos do pecíolo. Uma mudança de 

coloração pode ainda ser verificada em plantas murchas, devido à 

redução na translocação de água para parte aérea. 

Caso não ocorra desequilíbrio nutricional em plantas 

sintomáticas, assim como abastecimento de água no solo e problemas 

radiculares associados à sua má formação, infecção por nematóides e 

afogamento do coleto, a diagnose para a MFCC se torna cada vez mais 

fundamentada. Em muitos casos, em lavouras clonais de C. canephora, 

é possível observar padrões da doença em linhas de plantio, 

principalmente em clones mais suscetíveis a doença, como é o caso do 

clone LB1 (Belan et al., 2019; Moraes et al., 2019). Esses padrões 

podem estar associados a disseminação do patógeno durante o manejo 

da poda dos cafeeiros, devido a utilização de ferramentas de corte 

contaminadas, ou em muitos casos, a introdução do material já 

infectado no campo (Edel-Hermann; Lecomte, 2019; Moraes et al., 

2019). Nestes casos, é importante uma boa avaliação das plantas a nível 

de campo. 

A avaliação do sistema radicular por exemplo, pode trazer bons 

indícios para diferenciar sintomas que ocorrem na parte aérea da planta. 

Assim, deve-se verificar a possibilidade de má formação das raízes ou 

necrose na região do coleto e possíveis sintomas/sinais de infecção 

causada por nematoides, como a formação de galhas, deformações 
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radiculares como os engrossamentos, principalmente nas raízes mais 

velhas e lignificadas, rachaduras no tecido cortical, fendilhamentos, 

escamações e manchas necróticas induzida pela interação dos cafeeiros 

conilon com Meloidogyne spp. (Zinger et al., 2020). 

Ainda a nível de campo, a tomada de decisão pode ser 

fundamentada com base naqueles sintomas que mais descrevem 

especificamente a MFCC.  

A seca dos ponteiros do cafeeiro afeta cafezais de conilon e 

arábica nas principais regiões produtoras (Freitas-Lopes et al., 2019). A 

doença, cujo agente etiológico são espécies do gênero Lasiodiplodia, 

causa a seca por completo do ápice da planta (ocorre do ápice para a 

base), paralisando seu crescimento longitudinal. Na interação com 

Lasiodiplodia spp., a colonização inicia-se nos tecidos mais tenros e 

apicais do cafeeiro, não sendo observado uma murcha e/ou 

amarelecimento generalizado da planta. 

O sintoma de seca induzido por Lasiodiplodia, é caracterizado 

por ocorrer geralmente nos ponteiros dos cafeeiros, iniciando próximo 

ao terço superior da planta, provocando o fendilhamento e a morte dos 

ramos. Estruturas como picnídios de coloração cinza claro a preto, 

ainda podem ser observados nos tecidos afetados pelo patógeno 

(Freitas-Lopes et al., 2019). 

A seca dos ponteiros e a MFCC podem ocorrem simultanemanete 

em cafeeiro conilon, e devido a semelhança em parte na sua 

sintomatologia, quanto ao fendilhamento e seca de ramos, 

frequentemente podem ser confundidas, conduzindo a um diagnóstico 

errado.  
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4. Análises laboratoriais, coleta e envio de amostras  

Análises laboratoriais são os métodos mais confiáveis na 

diagnose de doenças em plantas, sendo indispensáveis quando a 

amostragem em campo não é capaz de confirmar a etiologia da doença. 

Assim, o isolamento do agente etiológico a partir do tecido doente e 

subsequentmente análises de microscopia, associadas a análises 

moleculares, quando necessárias, confirmam as suspeitas observadas a 

nível de campo. No caso da MFCC, dependendo dos sintomas 

visualizados em campo, o isolamento do agente etiológico é 

fundamental para a diagnose correta. 

A diagnose é confirmada então pela verificação molecular, 

quando necessária, e da análise morfológica de Fusarium (Figura 3), 

representada por macroconídios com formato “acanoado” e septados 

(Figura 3D), e microconídios (Figura 4DC). A formação de 

esporodóquios pode ser ainda observada no crescimento em BDA de 

algumas espécies de Fusarium (Figura 3A). Entretanto, para que o 

isolamento de Fusarium seja bem sucedido é importante que a coleta 

dos materiais a nível de campo seja realizada de forma correta. 

O material deve ser coletado de plantas em estádios inicial e/ou 

intermediário quanto ao desenvolvimento de sintomas da MFCC, 

evitando-se ramos totalmente secos, em que o desenvolvimento de 

microoganismos saprofíticos é abundante. As amostras devem 

representar os sintomas que estão sendo observados em campo. Plantas 

que apresentam sintomas como murchas, cancros, rachaduras, 

esporulações nos tecidos mais supercificiais e esporodóquios devem ser 

priorizados para a coleta. Nestes casos, o isolamento do agente 

etiológico tem maior chance de ser bem sucedido.  
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Figura 3. Morfologia de Fusarium solani, agente etiológico da Murcha 

de Fusário do Cafeeiro Conilon (MFCC). A - Crescimento micelial de 

F. solani em meio de cultura Batata-Dextrose-Agar (BDA); B – 

Microscopia de luz de conídios de F. solani. C, D – Microconídeos e 

Macroconídeos de F. solani. 

 

As amostras devem ser coletadas separadamente, encaminhadas 

preferencialmente ainda frescas para o laboratório e entregue se 

possível em até 48 horas após sua coleta. Caso não seja possível enviar 

as amostras no mesmo dia da coleta, armazene em sala climatizada com 

temperatura amena ou em geladeira, na parte de baixo (nunca em 

congeladores/freezers). 

A amostra deverá ser acondicionada, preferencialmente, em sacos 

de papel, de modo a evitar a formação de câmara úmida (excesso de 

umidade), comumente formada pelo uso de saco plástico. Para 

preservar ao máximo as características do material coletado, as 

amostras acondicionadas em saco de papel, devem ser colocadas em 

caixa de isopor ou papelão. A caixa de isopor ou papelão deve ser 

hermeticamente fechada, com fita adesiva ou similar. Caso envie pelo 

correio, o ideal é coletar a amostra na segunda-feira de manhã e enviar 

no mesmo dia.  
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Endereço para envio de amostras: 

Clínica Fitopatológica, LEMP, Setor de Fitopatologia, 

NUDEMAFI, Departamento de Agronomia, Centro de Ciências 

Agrárias e Engenharias, Universidade Federal do Espírito Santo, Alto 

Universitário, s/nº, Guararema, Cx. postal 16, Alegre/ES - CEP 29500-

000. 

https://www.lemp-ufes.com/clinica-fitopatologica  

 

5. Considerações finais 

A Murcha de Fusário em Cafeeiro Conilon (MFCC) têm causado 

a morte de milhares de plantas, levando a necessidade precoce da 

substituição das lavouras por um novo plantio, o que causa grandes 

prejuízos aos produtores. O reconhecimento e a correta diagnose da 

MFCC são primordiais para direcionar o desenvolvimento de práticas 

adequadas de manejo, visto que, sua sintomatologia pode ser confudida 

com outras doenças bióticas e abióticas que ocorrem em cafeeiro 

conilon. Assim, será possível propor o mais rápido possível estratégias 

mitigadoras para o manejo dessa doença.  

 

Referências  

Askun, T. Fusarium - Plant Diseases, Pathogen Diversity, Genetic Diversity, 

Resistance and Molecular Markers || Introductory Chapter: Fusarium: 

Pathogenicity, Infections, Diseases, Mycotoxins and Management., 

10.5772/intechopen.69673(Chapter 1), 2018.  

Belan, L.L.; Belan, L.L. Rafael, A.M.; Lorenzoni, R.M.; Souza-Sobreira, F.B.; 

Soares, T.C.B.; Oliveira, F.L.; Moraes, W.B. First Report of Fusarium Species 

Associated with Fusarium Wilt in Coffea canephora Plants in Brazil. Plant 

Disease. 102(9):1859. 2018. 

Belan, L.L.; Bernabé, J.C.P.; Sartorio, W.G.; Belan, L.L.; Da Silva Xavier, A.; & 

Moraes, W.B. Análise espaço-temporal da murcha de fusarium em plantas de 

cafeeiro conilon clone cv-02 da variedade vitória–incaper 8142. Anais de evento, 

X Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, 2019. 

https://www.lemp-ufes.com/clinica-fitopatologica


58 

Companhia Nascional de Abasteciento – CONAB. Safra Brasileira de Café - Tabela 

de dados - Estimativas da Produção e Colheita. Disponível em: < 

https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/cafe >. Acesso em: 20 jul. 2020. 

de Faria Silva, L.; Alkimim, E.R.; Barreiro, P.R.R.M.; Leichtweis, B.G.; Silva, A. C. 

A.; da Silva, R. A., ... & Caixeta, E. T. Genome-wide association study of plant 

architecture and diseases resistance in Coffea canephora. Euphytica, 218(7), 1-

13, 2022. 

Edel-Hermann, V.; Lecomte, C. Current status of Fusarium oxysporum formae 

speciales and races. Phytopathology, 109(4), 512-530, 2019. 

Freitas-Lopes, R.L.; Machado, A.R.; Lopes, U.P. Coffee dieback caused by 

Lasiodiplodia pseudotheobromae in Brazil. Plant Disease, Vol. 104, No. 3, 2019. 

Moraes, W.B.; Xaxier, A. S.; Alves, F.R.; Belan, L.L.; Belan, L.L.; Rocha, M.R.; 

Ferreira, M.L.S.M. Murcha de Fusarium em Cafeeiro Conilon: entender para 

manejar! In: Fábio Luiz Partelli; Marcelo Curitiba Espindula. (Org.). Café conilon: 

conhecimento para superar desafios. 1ed.Alegre-ES: CAUFES, 2019, v. 1, p. 31-

60. 

Palmer, J.H. (1985). Epinasty, Hyponasty, and Related Topics. Hormonal 

Regulation of Development III, 139–168. doi:10.1007/978-3-642-67734-2_6 

Rampersad, S. Pathogenomics and Management of Fusarium Diseases in Plants. 

Pathogens, 9(5), 340, 2020 

Salisbury, F. B.; Wheeler, R. M. (1981). Interpreting Plant Responses to Clinostating: 

I. MECHANICAL STRESSES AND ETHYLENE. PLANT PHYSIOLOGY, 

67(4), 677–685. doi:10.1104/pp.67.4.677 

Teferi, D.; Belachew, K. A review of coffee diseases research in Ethiopia. 

International Journal of Agriculture and Biosciences, 7(2): 65-70, 2018. 

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA. Coffee: World Markets and 

Trade. United States Department of Agriculture 2022. Disponível em: < 

https://www.fas.usda.gov/data/coffee-world-markets-and-trade / >. Acesso em: 

20 jul. 2020. 

Zinger, L.K.C.R.; Zinger, F.D.; Alves, F.R.; Jesus Junior, W.C.D.; Gonçalves, A.O.; 

Cruz, T.P.D.; Moraes, W.B; Camara, G.R. Influence of Meloidogyne incognita 

race 1 on the development of clones of Coffea canephora, variety “Jequitibá 

Incaper 8122”. Arquivos do Instituto Biológico, 87, 2020. 

 

 

  



59 

 

 

CAPÍTULO 05 

 

 

Tecnologia de Aplicação com Aeronaves Remotamente Pilotadas 

 

 

Samuel de Assis Silva 

João Mendes Cicarini Hott 

Caique Carvalho Medauar 

Julião Soares de Souza Lima 

Willian Bucker Moraes 

 

 

1. Introdução 

Os cultivos agrícolas ao longo de todo o território brasileiro são os 

mais variados e seguem um padrão associado, dentre outros, às condições 

locais de clima, aptidão edáfica e à aspectos culturais da sociedade ali 

estabelecida. Independentemente dos cultivos, os tratos culturais 

compreendem etapas fundamentais para o sucesso do empreendimento 

agropecuário, envolvendo desde práticas de preparo do solo até o uso de 

insumos diversos. Para este último grupo, o sucesso da atividade depende 

não apenas do tipo e qualidade do insumo, mas em muito dos 

procedimentos e técnicas utilizadas para a sua aplicação. É neste contexto 

que se assoma a tecnologia de aplicação, a qual pode ser descrita como um 

ramo interdisciplinar da Engenharia Rural que concatena conhecimentos e 

aparatos científicos e tecnológicos para uma máxima eficiência na 
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deposição de um dado produto (sólidos ou líquidos) sobre um alvo, 

auxiliando na proteção e/ou controle de distúrbios biótico e/ou abiótico. 

Dentro da tecnologia de aplicação, diversos são os fatores a serem 

analisados, bem como inúmeras são as plataformas para distribuição dos 

produtos. Algumas destas plataformas são consagradas, com extensa 

literatura apontando o melhor caminho para associar eficiência e eficácia. 

Outras plataformas, porém, apesar de elevado potencial, ainda carecem de 

estudos mais detalhados e elaborados. Um exemplo de nova plataforma 

para a aplicação de produtos em áreas agrícolas e florestais são as 

aeronaves remotamente pilotadas – ARP, também conhecidas como 

veículos aéreos não tripulados (VANT) ou simplesmente drones.  

O uso de ARPs na agricultura tem crescido muito nos últimos anos, 

em especial, pelos avanços nas áreas de elétrica e eletrônica. Inicialmente 

utilizadas para aerolevantamentos, as ARPs tem sido cada vez mais 

destinadas a usos diversos, dentre eles o de aplicação de insumos. Outro 

fator que justifica o crescimento no uso de ARPs diz respeito às limitações 

dos métodos tradicionais de pulverização. Essas limitações têm 

impulsionado a demanda por novos modelos que sejam adaptáveis e que 

permitam a pulverização em áreas com diferentes características, mas em 

especial, naqueles terrenos declivosos e acidentados onde os modelos 

convencionais não são recomendados e/ou estão impedidos de uso.  

Apesar dos avanços nas plataformas, os problemas associados ao uso 

inadequado da tecnologia de aplicação, como por exemplo a deriva, ainda 

precisam ser tratados. Esse fato ganha ainda mais relevância quando se 

considera novos modelos para aplicação. 

 

2. Tecnologia de Aplicação 

Quando se fala em tecnologia de aplicação, imediatamente associa-

se à pulverização. É fato que pulverizar é parte da tecnologia de aplicação, 
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mas esta última é muito mais ampla e envolve a integração de diferentes 

áreas de conhecimento. É possível afirmar que para conhecer a tecnologia 

de aplicação é preciso trabalhar os conceitos de alvo, ambiente, aplicador, 

máquina, produto, calda, legislação e, nos últimos tempos, tecnologia de 

informação. Esses conceitos trabalhados em conjunto permitem explorar 

as ferramentas de forma eficiente e atingir o objetivo final da operação.  

Conhecer o alvo da aplicação, seja ele plantas invasoras, patógenos, 

inseto-praga ou mesmo a cultura trabalhada, é primordial para planejar a 

tecnologia para cada situação, obtendo maior eficiência e menor impacto 

ambiental. Juntamente ao alvo, é imprescindível citar a importância do 

ambiente, haja vista que este atua, quase sempre, como fator limitante para 

o sucesso ou insucesso na aplicação. Condições climáticas desfavoráveis, 

com especial destaque para a temperatura, umidade relativa do ar e 

velocidade do vento, podem comprometer a aplicação e/ou inviabilizar a 

sua realização. Em condições extremas, é possível uma perda superior a 

70% de todo o volume da gota lançada em direção ao alvo. As condições 

climáticas que permitem que a pulverização seja realizada partem (como 

limite inferior) de umidade relativa do ar maior que 55%, temperatura 

inferior a 30ºC e velocidade do vento entre três e 10 km.h-1.   

O produto e a calda, por sua vez, influenciam na escolha da máquina 

e implementos a serem utilizados, além de aspectos relacionados ao 

espectro de gotas, velocidade e altura de trabalho. Associado a esses 

fatores tem-se o aplicador como peça chave da tecnologia de aplicação, 

uma vez que este é responsável pela operacionalização de todo sistema. 

A pulverização trata-se de um processo mecânico que visa 

fragmentar um grande volume de calda em um grande número de 

partículas de pequeno volume. Com isso, é possível com um mesmo 

volume de líquido cobrir uma maior área de superfície tratada. A partir da 
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intregrar diferentes conhecimentos, a pulverização deixa de ser um 

processo e passa a ser parte de uma tecnologia.  

A seguir, serão descritos alguns conceitos relacionados ao 

planejamento de uma tecnologia de aplicação: 

a) Cobertura dos alvos – C (%): 

A efetiva cobertura dos alvos (C) esta diretamente relacionada com 

a eficiência da aplicação e eficácia do controle, dada a necessidade de 

cobrir o alvo de acordo com a recomendação agronômica. O calculo da C 

é dado pela seguinte equação, proposta por Courshee (1967): 

𝐶 = 15
𝑉𝑅𝐾2

𝐴𝐷
 

em que: V – volume de aplicação (L.h-1); R – taxa de recuperação 

(%); K – fator de espalhamento de gotas; A – área foliar; D – diâmetro das 

gotas. 

A cobertura depende das características do alvo e do produto. No 

controle de patógenos, por exemplo, que não apresentam mobilidade, 

exige-se uma maior cobertura, enquanto que no controle de pragas (maior 

mobilidade) a cobertura não é o fator mais importante. No que diz respeito 

ao produto, aqueles de ação por contato ou protetora necessitam melhor 

cobertura do que os de ação sistêmica. 

b) Espectro de gotas  

Relaciona a população de gotas, de tamanhos variáveis, gerada a 

partir de uma calda. Para o espectro de gotas busca-se que sua distribuição 

se assemelhe a uma distribuição normal (Figura 1), desejando-se que a 

dispersão diamétrica seja a menor possível, com a maior parte das gotas 

com volume e tamanho próximo ao mediano. 

Além da distribuição, é importante conhecer-se qual o quantitativo 

de gotas que apresentam elevado potencial de risco de deriva (PRD). Na 

Figura 1 está exemplificado um diâmetro abaixo do qual o risco se eleva, 
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podendo levar a perdas consideráveis durante a aplicação. Gotas com 

tamanho inferior ao PRD tem maior chance de sofrerem deriva, 

principalmente quando menores que 100µm. Do contrário, gotas com 

tamanho superior ao PRD, sofrem menor influencia das variáveis 

ambientais (vento, humidade do ar e temperatura). 

 

 

Figura 1. Distribuição ideal do espectro de gotas e diâmetro limite para 

um elevado potencial de risco de deriva. Fonte: Os autores. 

 

c) Diâmetro mediano volumétrico (DMV) e amplitude 

relativa (AR) 

O DMV corresponde ao diâmetro da gota que divide espectro em 

duas partes iguais correspondendo, cada uma, a 50% do volume de calda. 

Este parâmetro é importante na aplicação pois é a partir dele que se define 

o tipo de ponta e o tamanho das gotas. Em linhas gerais, o DMV separa o 

espectro em gotas maiores que representam 50% do volume a ser aplicado 

das gotas menores que, igualmente, representam os outros 50% do volume. 

Apesar de importante, o DMV tem mais aplicação quando inserido 

no conceito de AR. A AR descreve a variabilidade no tamanho de gotas 

dentro de um espectro, sendo atualmente, a mais utilizada na avaliação da 

sua uniformidade. Para a obtenção da AR é necessário se conhecer o 

diâmetro da gota abaixo do qual os volumes acumulados totalizam 10% do 
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total (DV0,1) e o diâmetro da gota abaixo do qual os volumes acumulados 

totalizam 90% do total (DV0,9). Conhecendo esses parâmetros, é possível 

determinar a AR, conforme equação: 

𝐴𝑅 =
𝐷𝑉0,9 − 𝐷𝑉0,1

𝐷𝑀𝑉
  

em que: DV0,9 – diâmetro da gota abaixo do qual os volumes 

acumulados totalizam 90% do total; DV0,1 – diâmetro da gota abaixo do 

qual os volumes acumulados totalizam 10% do total volume de aplicação 

(L.h-1). 

Quanto maior a AR, menor é a uniformidade da aplicação e maior a 

variabilidade do tamanho das gotas (Figura 2). Em casos onde o espectro 

tem grande quantidade de gotas com elevado PRD (gotas com diâmetro 

inferior a 100µm) as perdas por deriva serão elevadas e as restrições 

climáticas severas, reduzindo a eficiência e/ou limitando a janela diária 

(tempo disponível) para a aplicação. 

 

 

Figura 2. Representação do DMV, do DV0,1 (V100) e do DV0,9 e diferentes 

cenários de amplitude relativa. Fonte: Os autores. 

 

d) Classes de Gotas (CG) 

Ao se definir a classe de gotas, objetiva-se classificá-las a partir do 

tamanho, permitindo compreender qual o espectro esperado para cada tipo 

de ponta quando em pressão nominal (Figura 3).  As classes de gotas são 
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separadas considerando o seu tamanho, DMV, retenção foliar e potencial 

de deriva. No que diz respeito ao tamanho, as gotas podem ter DMV 

variando de diâmetros menores que 60μm a superiores a 665 μm, 

classificadas, respectivamente, como extremamente finas e ultra grossas. 

Conforme já mencionado anteriormente, o aumento no tamanho das gotas 

reduz a cobertura do alvo, porém faz o mesmo com o potencial de deriva 

da calda, aumentando a segurança das pulverizações. 

 

 

Figura 3. Relação entre CG, tamanho de gotas, DMV, retenção foliar e 

potencial de derviva. Fonte: Adaptado de ASABE (2009). 

 

Para a retenção foliar, a qual refere-se à capacidade do produto 

aplicado se manter sob o limbo foliar, gotas classificadas como muito 

grossa, extra grossa e ultra grossa apresentam densidade muito elevada, 

fazendo com que o produto aplicado escoe e seja perdido ou concentre nas 

partes inferiores do dossel. À medida que se reduz o tamanho da gota a 

retenção tende a aumentar significativamente, porém, em situações onde 

essas são de muito finas a extremamente finas, como o PRD é elevado, é 

possível que a taxa de recuperação seja demasiadamente baixa. 

Na grande parte das aplicações realizadas nos cultivos agrícolas 

trabalha-se com gotas compreendidas no espectro entre finas e grossas 
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(raramente são utilizadas gotas muito grossas). Em cultivos florestais 

trabalha-se, com muita frequência, com gotas de classe grossa a ultra 

grossa, principalmente nas aplicações de herbicidas. Em ambos os casos, 

busca-se trabalhar a tecnologia de aplicação equilibrando a relação 

tamanho de gota e potencial de deriva, além da retenção foliar. 

e) Seleção das Pontas 

Para a seleção da ponta, diversos fatores devem ser considerados: 

alvo; necessidade de controle; condições de clima e, em alguns casos, 

necessidade de penetração no dossel. Além disso, deve-se considerar o 

formato do jato, a vazão e o espetro de gotas. O formato do jato é divido 

entre leque e cônico; a vazão está relacionada com a taxa de aplicação, 

velocidade de trabalho e tipo de produto que está sendo aplicado; já o 

espectro está relacionado com a classe de gotas que pode ser trabalhada. 

As pontas são classificadas de acordo com o tipo de aplicação, jato 

a ser produzido e seu mecanismo de funcionamento. O tipo de aplicação, 

em área total ou em faixa, implica em uma ampla gama de adequações que 

devem ser realizas na tecnologia de aplicação para atender a necessidade.  

O tipo de jato (leque, duplo leque, cônico – cheio ou vazio) tem 

realação direta com o tipo de produto utilizado, o alvo da aplicação e o 

equipamento que esta sendo utilizado. Os diferentes métodos de 

funcionamento da ponta permitem com que as condições de trabalho de 

algumas possam ser melhoradas, obtendo maior controle de deriva com o 

uso, por exemplo, de pré-orifício e injeção de ar. A vazão da ponta é 

definida com base no volume de calda (L.ha-1), velocidade de trabalho (km 

h-1) e no espaçamento entre bicos (m), quando houver.  

f) Deriva e Evaporação 

Dentre os fatores considerados para escolha da tecnologia de 

aplicação, aquele que surge como maior impecílio para aplicação é o clima. 

Isso é devido ao fato de que diferente de todos os outros fatores, as 
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condições climáticas não podem ser controladas ou minimizadas por meio 

de artifícios, com isso, favorecendo o processo de deriva e/ou evaporação. 

A deriva é o princial problema observado durante o processo de 

aplicação, podendo ser classificada em deslocada e sedimentada. A deriva 

deslocada se dá pela translocação das gotas pela ação do vento, assim, 

atingindo outros objetos e não o alvo de aplicação. Já a deriva sedimentada 

ocorre pelo uso de gotas muito grossas ou ultra grossas que, devido seu 

peso, possuem baixa capacidade de retenção foliar e, portanto, são levadas 

ao solo ou para as partes mais baixas do dossel. 

O processo de evaporação depende da temperatura e umidade do ar. 

Em condições de temperatura elevada e baixa umidade do ar a calda 

pulverizada é transformada em vapor, acarretando em perdas e poluição 

ambiental. Em aplicações utilizando sistema aéreo, a distância entre o alvo 

e a máquina favorece o processo de evaporação. Para que estes problemas 

sejam minimizados deve-se realizar um bom planejamento da tecnologia 

de aplicação controlando de forma adequada o espectro de gotas e sempre 

se atentar as condições climáticas predominates durante a aplicação. 

 

3. Pulverização com ARPs 

No contexto da tecnologia de aplicação, ARPs são considerados 

sistemas áreos de aplicação. Dentre todos os sistemas disponíveis 

atualmente este é o mais influenciado pelas condições climáticas, uma vez 

que estas afetam desde o espectro de gotas até a operação da própria 

máquina.  

As ARPs são classificadas de acordo com seu peso na decolagem, 

em: a) classe 3 – 0,250 a 25 kg; b) classe 2 – 25 a 150kg, e; c) classe 1 – 

acima de 150 kg. Os equipamentos de classe 2 e 3 apresetam tanque de 

maior capacidade, portanto, maior autonomia de trabalho, quando 

comparados com os equipamentos enquadrados na classe 1. 
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a) Legislação 

Atualmente quatro órgãos são os responsáveis pela regulamentação 

e fiscalização dos equipamentos e das atividades: a) a Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL) fiscaliza e regulamenta a frequência de 

comunicação dos rádios; b) a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

atua como agente registrador dos equipamentos, e; c) o Deartamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA) faz o controle do espaço áreo. 

Ademais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

age como órgão regulamentador da atividade. Atualmente encontra-se em 

vigor a portaria do MAPA nº 298/2021, que complementa a normatização 

da instrução normativa nº 2/2008, onde são definidas normas de trabalho 

da aviação agrícola. A partir dela é exigido ao operador a conclusão do 

Curso para Aplicação Aeroagrícola Remota (CAAR), além de definir 

termos como aplicador aeroagrícola remoto e operador de aeronave 

remotamente pilotada. Além disso, é exigido o registro dos operadores no 

SIPEAGRO/MAPA e a presença de Engenheiro Agrônomo ou Florestal 

no corpo de funcionários das empresas que forneçam esse tipo de serviço. 

A portaria acima descrita trata da segurança operacional e registro 

de dados das operações de pulverização realizadas por meio de ARPs. A 

partir disso, é estabelecida uma distância mínima de 20 m de áreas de 

exclusão – áreas residências, escolas e cursos d’água. Exige o 

monitoramento constante das condições meteorológicas e ambientais 

durante a operação, a manutenção, por empresas e prestadores de serviço, 

de registros de dados de cada aplicação (devem ser disponibilizadas ao 

MAPA em relatórios mensais). A portaria estabelece que as operações 

realizadas por ARPs utilizando defensivos estão sujeitas ao disposto nas 

normas e legislações específicas para estes produtos fitossanitários.  
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b) Cenário Atual 

De acordo o último levantamento (2021) realizado pela ANAC, 

atualmente estão registradas, no Brasil, 83.440 aeronaves de classe 3, 

sendo destas 355 destinadas para pulverização. Destaca-se os estados de 

São Paulo (163 unidades) e Minas Gerais (53 unidades) com maior número 

de equipamentos registrados para realização da atividade. 

A principal barreira para o mercado de ARPs é o custo inicial dos 

equipamentos e acessórios. O custo de aquisição de uma ARP varia entre 

R$70.000,00 e R$250.000,00, já as baterias podem custar de R$10.000,00 

a R$15.000,00. Em geral, o custo médio por hectare estimado para realizar 

a pulverização está entre R$100,00 a R$350,00, variando de acordo com o 

deslocamento e as dificuldades impostas pelas áreas. 

Os equipamentos disponíveis atualmente no mercado possuem 

reservatório de 10 a 30L, volume de calda aplicada entre 5 a 10 L.ha-1, 

autonomia de 1 a 6 ha.carga-1, velocidade de trabalho de 10 a 24 km.h-1, 

capacidade operacional de 1 a 16 ha.h-1 e produção de 5 a 30 ha.dia-1 

(Carvalho et al., 2021). Com isso nota-se que o uso de ARPs ainda não é 

capaz de substituir, em todas as regiões, os modelos tradicionais de 

aplicação, mas permite ser utilizado como ferramenta complementar. Na 

Figura 4 são apresentados dois modelos dos mais comercializados 

atualmente. 

O uso de ARPs na tecnologia de aplicação é efetivo em grandes áreas 

em processos de aplicações localizadas, complementando os sistemas 

convencionais de aplicação. Em áreas de relevo acentuado, irregular e 

acidentado, entretanto, onde não é possível realizar a operação de forma 

mecanizada, o uso de ARPs substitui os equipamentos do tipo costal e/ou 

pneumático, proporcionando maior eficiência de operação, sendo a 

principal tecnologia para aplicação de produtos via líquida. 
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Figura 4. Modelos e especificações de duas ARPs utilizadas para a 

aplicação aérea de produtos líquidos. Fonte: Imagens da internet. 

 

c) Aplicações e características operacionais 

Com uso de VANTs é possível realizar a aplicação de produtos 

líquidos, como agroquímicos, produtos biológicos, fertilizantes líquidos e 

produtos solídos, como adubos granulados, isca formicida e sementes. Do 

ponto de vista operacional, o uso dessa ferramenta apresenta ampla 

flexibilidade de uso por permitir aplicações em área total (observando 

sempre a necessidade de sobreposição), em faixa ou aplicações 

localizadas. A largura (faixa) de aplicação vai variar de acordo com o 

equipamento e também com a altura de voo em relação ao alvo, a qual 

varia, para a maioria das aplicações, de 2,5 a 6m – quanto mais distante da 

cultura maior a faixa de aplicação, porém maior o risco de deriva e 

evaporação, em especial por se trabalhar com gotas finas a muito finas. 

A taxa de aplicação ao longo da área é um parâmetro importante a 

ser observado, principalmente em aplicações onde é necessário realizar 

sobreposição (ou mesmo em aplicações em faixa). Em um trabalho 

desenvolvido pela empresa AgroEfetiva (2021) foi avaliado a variação da 

taxa de aplicação de 10 L aplicada em uma faixa de aplicação de 27m x 

7,5m (largura x comprimento), onde se observou elevada variação em 

relação ao recomendado (Figura 5).  



71 

 

 
Figura 5. Variabilidade espacial do volume de calda aplicado utilizando 

VANT. Fonte: AgroEfetiva (2021). 

 

Outro parâmetro importante a ser observado em pulverizações com 

ARPs é o efeito de vórtex gerado pelas hélices da aeronave. O vento gerado 

no sentido do solo (descendente) pela rotação das hélices, quando se faz o 

uso de equipamentos multirotor, faz com que as gotas da calda sejam 

empurradas para as partes inferiores dos dosséis e até mesmo para o solo 

– este processo é denominado downwash e, em associação às condições de 

operação inadequadas, favorece o processo de deriva, principalmente em 

baixas velocidades de operação. 

No que diz respeito à deriva, o risco desta acontecer nestes 

equipamentos é, conforme já mencionado, elevada, dada a utilização de 

taxa de aplicação reduzida e gotas de finas a extremamente finas. 

Comparativamente, a deriva produzida com ARPs é menor que aquela 

observada na aviação agrícola, porém é superior àquela observada para 

pulverizadores de barras, por exemplo – estima-se que, em termos 

relativos, em distâncias menores a deriva pode ser de até 4 vezes maior do 

que a de um pulverizador de barras e até 2 vezes maior que estes em 

distâncias maiores. Esse fato eleva a importância de conhecimento da 
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tecnologia de aplicação e a exigência de uso de adjuvantes específicos, em 

especial antideriva. 

Em termos de indicação de uso, as ARPs podem ser solução única 

(considerando eficiência de aplicação) em áreas inclinadas e de relevo 

acidentado (Figura 6). Em áreas planas, onde tradicionalmente se utiliza 

modelos convencionais de pulverização, a competitividade destes 

equipamentos está (ainda) na aplicação localizada, mesmo quando 

comparada à aviação tripulada. Nestas áreas e para esse tipo de uso 

(aplicação localizada) – ou para área total – evita-se o amassamento da 

cultura (quando já implementada) e também reduz-se a área de buffer – 

área ao redor da “reboleira” na aplicação localizada. 

 

  

Figura 6. Pulverização aérea com ARP e distribuição de gotas em etiqueta 

hidrossensível. Fonte: Os autores. 

 

4. Considerações Finais 

As ARPs para a pulverizações são uma realidade que tem (e podem 

ainda mais) contribuído com a tecnologia de aplicação e, 

consequentemente, com a agricultura. Para uma maior efetividade desta 

ferramenta é necessário, no entanto, que os usuários estejam atentos a 

todos os aspectos e etapas da tecnologia, não negligenciando nenhum dos 
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fatores que concorrem para o sucesso das operações e, consequentemente, 

sua eficiência e eficácia. 

Com o avanço da tecnologia e as mudanças constantes em 

componentes eletro-eletrônicos, os equipamentos tendem a evoluir 

rapidamente, gerando prematura obsolescência, porém assegurando um 

rápido movimento em direção à maior eficiência. Como perspectiva futura, 

existem dois caminhos possíveis para as ARPs: a) integração de funções 

(aerolevantamento e pulverização) acelerando as tomadas de decisão, e; b) 

substituição da busca por aumento do tamanho das ARPs pelo uso de 

enxame (swarming), reduzindo os custos. 

Apesar da potencialidade da ferramenta, ainda existem alguns 

importantes desafios a serem superados nesta tecnologia específica: a) o 

fato de trabalhar com menor volume de calda dificulta a operação pelo 

aumento da necessidade de reposição do reservatório e de baterias, assim, 

proporcionando baixa capacidade operacional; b) o controle de fluxo nas 

mudanças de linhas/faixas ocasiona variação na taxa de aplicação, em 

especial no final dos percursos e início de novos, reduzindo a eficiência de 

aplicação; c) necessidade de melhorias no sistema de controle de pressão, 

permitindo ajustes mais finos do espectro de gotas, e; d) aumento da 

precisão no posicionamento vertical e horaizontal, pelo uso sistemas de 

correção em tempo real melhorar a eficiência da aplicação. 

As ARPs são importantes ferramentas para a agricultura, auxiliando 

a responder os questionamentos cada vez mais complexos e oferecendo 

soluções cada vez mais específicas. Neste ritmo de modernização da 

agricultura, impulsionado pela Agricultura de Precisão e Digital, as ARPs 

serão mais uma ferramenta dentro de um amplo contexto de tecnificação, 

em um caminho que envolve inteligência artificial e automação de 

decisões, processos e ações.  
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1. Introdução.  

O estado do Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café 

conilon, respondendo por cerca de 70% da produção nacional, e o segundo 

maior produtor de café do Brasil (Conab, 2022). Mesmo em meio a um 

cenário desafiador com crise econômica, pandemia e crise logística 

ocorridas a partir de 2019, a cafeicultura capixaba vem contornando esse 

cenário sem prejuízos significativos.  

O café conilon representa cerca de 30% da produção brasileira de 

café e tem como principais concorrentes no mercado global o Vietnã e a 

Indonésia. O comportamento das produções de café arábica brasileira e de 

café robusta do Vietnã, associado à produção capixaba de café conilon, 

entre outros fatores, exerce grande influência sobre a formação de preço e 

comercialização deste que é o principal produto agrícola capixaba.  
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Nos últimos oito anos, dois importantes eventos climáticos 

impactaram significativamente o mercado de café. Este artigo, buscará, 

portanto, analisar a relação desses eventos e o mercado de café conilon 

entre 2016 e 2022. O artigo inicia-se mencionando a crise hídrica de 2016 

e 2017, bem como sua relação com a produção brasileira e capixaba de 

café. Esse tópico menciona que a escassez hídrica intensificou o emprego 

de ações que possibilitaram a recuperação do café conilon ao longo dos 

anos. 

Posteriormente, é descrito o comportamento dos preços do café 

conilon capixaba no mercado interno, sob os efeitos dos eventos climáticos 

de 2021. O tópico 5, aborda a perspectiva sobre a produção de café conilon, 

pelo Brasil, Vietnã e Espírito Santo. No tópico 6, destaca-se o cenário 

possível para preços, o destino do conilon capixaba e a produção mundial. 

Por fim, os tópicos 7 e 8 abordam os desafios para o café conilon e as 

considerações finais. 

Os autores atuam profissionalmente junto ao Centro do Comércio de 

Café de Vitória (CCCV), entidade de classe de direito privado, sem fins 

lucrativos, fundada em 1947, que congrega e representa os comerciantes e 

exportadores de café do estado do Espírito Santo. O CCCV é também 

declarado instituição de utilidade pública do município de Vitória (Lei 

1807/68) e órgão consultivo do Estado do Espírito Santo em assuntos 

cafeeiros (Lei 2315/67). Como agência certificadora de exportações da 

Organização Internacional do Café, o CCCV elabora e divulga estatísticas 

de exportação de café e de preços do estado do Espírito Santo, cuja sólida 

base de dados, entre outras fontes, serviu para a elaboração deste artigo.  

 

 

 



77 

2. A crise hídrica de 2016 e 2017 no Espírito Santo: breve análise 

de sua relação com baixa e alta produção, de 2016 a 2022. 

A escalada do conilon, tanto no que concerne ao significativo ganho 

de produtividade quanto de qualidade, tem permitido que a cafeicultura 

capixaba e brasileira avance a passos largos no cenário nacional e 

internacional. 

Durante um longo período, até cerca de 25 anos atrás, o café conilon 

era considerado sinônimo de café de baixa qualidade. Este cenário vem 

mudando consideravelmente, principalmente nos últimos cinco anos, mais 

precisamente após a maior seca da história do Espírito Santo, ocorrida a 

partir de 2013 e agravada nos anos 2016 e 2017. A tabela abaixo mostra 

uma curva descendente da produção capixaba de café conilon de 2012 até 

2017, registrando uma queda de produção de 8,2% ao ano, em média. 

 

Tabela 1. Produção de café conilon pelo ES - de 2012 a 2017. 

Ano Produção em sacas de 60kg Var. % 

2012 10.500.00 - 

2013 8.211.000 -22 

2014 9.950.000 21 

2015 7.761.000 -22 

2016 5.035.300 -35 

2017 5.915.000 17 

Fonte: Companhia de Nacional de Abastecimento - CONAB (2022) 

 

O quadro adverso, de escassez hídrica, teve efeito didático sobre a 

cafeicultura capixaba. Esse cenário intensificou o emprego de ações, por 
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parte de toda a cadeia produtiva, visando a preservação de nascentes, o 

aumento significativo do número de reservatórios para garantir água 

suficiente em caso de longa estiagem e investimento técnico e científico 

em busca de cultivares mais resistentes à falta de chuva, mais produtivas e 

de cafés conilon de qualidade superior. No período seguinte, de 2017 a 

2022, ocorreu a recuperação crescente da produção de café conilon pelo 

Espírito Santo, com a produção aumentando em média 18% ao ano (vide 

tabela 2). A próxima seção discute como os eventos climáticos de 2021 se 

relacionam com a produção de café arábica e a disponibilidade de café 

conilon.  

 

Tabela 2. Produção de café conilon pelo ES - de 2017 a 2022 

Ano Produção em sacas de 60kg Var. % 

2017 5.915.000 - 

2018 8.990.000 52 

2019 10.500.000 17 

2020 8.741.159 -17 

2021 11.221.000 28 

20221 12.162.000 8 

Fonte: Companhia de Nacional de Abastecimento - CONAB (2022) 
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2. Os eventos climáticos de 2021. A relação entre a produção 

brasileira de café arábica e a disponibilidade de café conilon para os 

mercados interno e externo. 

Nos últimos dois anos, a cafeicultura brasileira, mais precisamente 

o parque cafeeiro de café arábica no Sul de Minas, Cerrado Mineiro e 

Mogiana Paulista, enfrentou seríssimos problemas climáticos, como uma 

longa e forte estiagem e, logo depois, forte geada, em julho de 2021, 

considerada a mais severa dos últimos vinte e sete anos. 

Segundo a CONAB (2022), a produção brasileira de café arábica em 

2020 foi de 48,7 milhões de sacas de 60 quilos, caindo para 31,4 milhões 

de sacas no ano seguinte e prevendo-se, para 2022, uma produção de 35,7 

milhões de sacas. A safra de 2021, que naturalmente seria menor que a 

anterior, devido à bienalidade negativa característica do café arábica, caiu 

cerca de 36% em relação ao ano anterior. A título de comparação, a queda 

da produção do ano de 2018 para 2019, ou seja, de ano positivo para ano 

negativo, foi de cerca de 28%. Já a queda da produção de uma safra de 

bienalidade positiva para outra, de 2020 para 2022, poderá ser de cerca de 

27%. Para se ter uma comparação, na última vez em que houve queda de 

produção entre uma safra de bienalidade positiva para outra, de 2012 para 

2014, o decréscimo foi de cerca de 15%. A tabela 3 demonstra a produção 

brasileira de café arábica nos últimos dez anos. 

A redução substancial das safras brasileiras de arábica de  2021/22 e 

de 2022/23 trouxe à tona um aperto entre a disponibilidade de café arábica 

e sua procura pelos mercados interno e externo. Automaticamente, a 

indústria brasileira priorizou o café conilon, que não somente ocupou o 

espaço quantitativo deixado pelo arábica, como também e, principalmente, 

vem substituindo em grandes proporções a utilização do arábica nos 

blends, dando conta de cobrir a necessidade sem perda da qualidade. O 

gráfico a seguir relaciona a queda da produção brasileira de café arábica, 
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de 2020 até 2022, com a queda da exportação capixaba de café conilon, 

demonstrando o quanto a produção capixaba de café conilon ficou 

disponível para o consumo interno brasileiro de café. 

 

Tabela 3. Produção brasileira de café arábica - 2012 a 2022 

Ano Produção  ∆ 

2012 38.344.000 _ 

2013 38.288.300 -0,15% 

2014 32.603.100 -14,85% 

2015 32.048.500 -1,70% 

2016 43.382.200 35,36% 

2017 34.249.100 -21,05% 

2018 47.483.900 38,64% 

2019 34.296.300 -27,77% 

2020 48.737.200 42,11% 

2021 31.423.500 -35,52% 

2022 35.711.900 13,65% 

 

A disponibilidade de café conilon do Espírito Santo para o mercado 

interno, considerando a produção capixaba de conilon, menos o que foi 

exportado, pode ser assim estimada, em sacas de 60 kg: em 2020, 3,9 

milhões; em 2021, 8 milhões e; em 2022, 10,9 milhões. Nota-se um 

crescimento contínuo do volume de café disponível para o mercado 

interno. O tópico seguinte elucida o comportamento dos preços do café 

conilon no mercado interno à luz dos eventos climáticos ocorridos em 

2021. 
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Gráfico 1. Produção brasileira de arábica e exportação capixaba de conilon 

- de 2020 a 2022. 

* A exportação do ano de 2022 é uma estimativa. 

Fonte: Conab e base de dados do Centro do Comércio de Café de Vitória 

(2022) 

 

3. O comportamento dos preços do café conilon capixaba no 

mercado interno, sob os efeitos dos eventos climáticos de 2021. 

Essa disputa pelo café conilon entre os mercados interno e externo 

elevou as cotações do produto capixaba a patamares inéditos. No gráfico a 

seguir, são demonstrados a produção de café pelo Espírito Santo e sua 

cotação anual média entre os anos de 2012 a 2022. 

No intervalo analisado, vê-se nos anos de 2012 a 2015 uma 

correlação de safra alta e preços com pouca oscilação positiva. Uma 

inversão nessa correlação passou a se verificar de 2020 a 2022, com a 
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produção aumentando em média 6% ao ano e o preço médio anual 

elevando-se de 345 reais para 738 reais. Se analisadas conjuntamente, as 

informações dos Gráficos 1 e 2, relativas aos anos de 2020 a 2022, pode-

se ter ideia do efeito que a baixa produção de arábica na safra 2021 teve 

para a redução das exportações de conilon capixaba e a elevação dos preços 

desse produto em 2022, contrariando a lógica inicial de quanto maior a 

disponibilidade do produto, menor o seu preço. A seguir será apresentado 

como se deu o comportamento dos preços do café conilon no mercado 

externo tendo em vista os eventos climáticos de 2021. 

 

 

Gráfico 2. Produção de café pelo Espírito Santo e sua cotação anual média 

-  de 2012 a 2022.  

Fonte: Conab e Base de dados do Centro do Comércio de Café de Vitória 

(2022). 
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4. O comportamento dos preços do café conilon capixaba no 

mercado externo, sob os efeitos dos eventos climáticos de 2021. 

No primeiro trimestre de 2022, no mercado brasileiro, o conilon 

atingiu preços da ordem de 850 reais, contra 350 reais verificados em 

média no primeiro trimestre de 2021. Não obstante o valor nominal bem 

acima do praticado a um ano atrás, o mesmo valor representou o 

equivalente a cerca de 900 dólares a 1.000 dólares por tonelada acima da 

cotação da Bolsa de Londres. Por outro lado, o Vietnã chegou a exportar 

seus cafés ao preço aproximado de até 1.000 dólares por tonelada abaixo 

do preço do conilon na mesma Bolsa. Esse comportamento demonstra o 

quanto é positivo para os produtores rurais, sobretudo para o produtor 

capixaba de conilon, existir um mercado que quase que lhe é cativo, assim 

como é o mercado interno brasileiro.  

Com a quebra da safra de 2021, os cafés arábicas utilizados nos 

blends atingiram preços de 1.300 reais a 1.400 reais por saca e, devido à 

escassez e ao alto preço dos mesmos, a demanda pelo conilon propiciou 

níveis de preços de até 850 reais por saca sendo isso possível pela boa 

qualidade dos cafés conilon que passaram a ser a maior fatia dos blends 

cuja percepção pelos consumidores foi positiva. Este aumento de conilon 

nos blends foi ocorrendo de forma gradual de tal forma que os 

consumidores foram aos poucos se adaptando à essa nova realidade. A 

próxima análise compara e faz uma perspectiva da produção de café 

robusta/conilon pelo Brasil, Vietnã e Espírito Santo. 

 

5. Comparativo e perspectiva sobre a produção de cafés 

robusta/conilon pelo Brasil, Vietnã e Espírito Santo. 

Há cerca de 20 anos, a utilização de café conilon no blend do 

mercado interno brasileiro, em proporção maior que 50%, seria bem mais 

difícil devido ao seu déficit de qualidade, mas o ganho de qualidade dos 
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cafés conilon tem ajudado muito a indústria. Tal evolução tem 

possibilitado ao produtor de conilon auferir melhor remuneração e 

incentivado a todos nesta direção, a da busca pela qualidade. Entre os 

agentes do mercado de café há a expectativa de que o Brasil, da forma 

como vem se comportando, se não ocorrem acidentes climáticos, volte a 

ser, possivelmente até 2030, o maior produtor mundial de café 

robusta/conilon, ultrapassando o Vietnã, considerando que o país sul 

americano, em comparação com o asiático, tem maior disponibilidade de 

área para expansão que quase não concorre com outras culturas de 

alimentos, possui know-how tecnológico e, de 2014 até 2019, vem 

apresentando crescimento médio de 6% ao ano contra 3% do Vietnã (vide 

tabela 4). O próximo tópico aborda o possível cenário para preços, o 

destino do conilon capixaba e a produção mundial. 

 

Tabela 4. Produção de conilon/robusta: Brasil, Vietnã e Espírito Santo: de 

2014 a 2019 (em milhões de sacas de 60kg). 

Ano Brasil Var. % Vietnã Var. % ES Var. % 

2014 13,0 - 27,2 - 9,9 - 

2015 11,2 -14 31,0 14 7,8 -22 

2016 8,0 -29 27,8 -11 5,0 -35 

2017 10,7 34 33,4 20 6,0 17 

2018 14,2 32 30,3 -9 9,0 52 

2019 15,0 6 30,5 0,7 10,5 17 

Variação média:  
6% 3% 6% 

Fonte: Conab (2022) e Organização Internacional do Café - OIC (2022). 
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6. Cenário possível para preços, destino do conilon capixaba e 

produção mundial. 

As perspectivas para a cafeicultura em geral são muito positivas. 

Uma vez superados os efeitos dos acidentes climáticos dos últimos dois 

anos nas principais regiões de arábica do Brasil, já se prevê uma possível 

ótima safra de arábica para o ano de 2023 (salvo novo acidente climático), 

o que naturalmente, por um lado, permitirá um arrefecimento dos preços 

mas, por outro lado, tornará o conilon capixaba competitivo, permitindo 

retomada de participação no mercado internacional.  

Falando em níveis mundiais, se estima que a produção se divida 

entre aproximadamente 45% de robusta e 55% de arábica. Todavia, a 

expectativa é que num prazo não tão longo ocorra uma inversão, com o 

robusta passando a representar 55% e o arábica 45%. Também para que 

isso ocorra, é primordial que o Brasil e, principalmente, o Espírito Santo 

sigam aumentando significativamente a produção, com efetivo ganho de 

produtividade, de qualidade e correspondendo à crescente demanda global 

por sustentabilidade e rastreabilidade da produção. Sobre referido apelo 

global por sustentabilidade no âmbito do conceito de qualidade, Boram 

Um (2022), campeão brasileiro de barismo, sintetiza a compreensão do 

mercado sobre café especial. Tal compreensão extrapola a simples 

pontuação em determinada escala e a complexidade da xícara, 

incorporando ações que permeiam toda a cadeia produtiva do café. 

Segundo Boram Um, o conceito de café especial abrange desde a seleção 

de variedades, a forma de manejo durante o plantio, a escolha de região e 

microclima dentro da fazenda, levando em conta a exposição ao sol, a 

altitude, o tipo de solo, a realização de uma boa pós-colheita de forma 

customizada à região produtora, o método de processamento e secagem, se 

natural ou não, se serão aplicados de procedimentos de fermentação nos 
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lotes e, por fim, toda a sustentabilidade da atividade. O último tópico 

mostra os desafios para a cafeicultura brasileira.  

 

7. Desafios 

Atualmente, o Brasil já está entre os principais certificadores de 

“café cereja descascado”, porém, ainda é penalizado por deságios 

exorbitantes e injustificados, uma vez que a qualidade desses cafés não 

perde para as demais origens. Mesmo os bons cafés arábicas naturais 

produzidos no Brasil são negociados como commodities, sofrendo 

descontos substanciais contra a cotação da Bolsa de Nova Iorque. Contudo, 

esse tratamento já foi pior, já que durante muito tempo o café arábica 

brasileiro sequer era aceito naquela Bolsa por ser considerado de qualidade 

inferior. O trabalho de melhoria de qualidade tem tornado cada vez mais o 

Brasil referência em cafés especiais, agregando valor para o produto e 

consequentemente para os produtores. Quanto melhores cafés forem 

produzidos, seja arábica ou conilon, mais fidelizados serão os 

consumidores do Brasil e do exterior. É preciso não somente manter, mas 

ampliar o market share brasileiro, levando aos consumidores o que é 

produzido de melhor.  

 

8. Considerações Finais 

Os cuidados desde o plantio até a colheita e pós-colheita propiciaram 

ganhos significativos de rendimento e qualidade para a cafeicultura de 

conilon do Espírito Santo.  A colheita, por vezes erroneamente dada como 

tardia, na verdade permite um maior desenvolvimento e amadurecimento 

dos grãos sendo bem mais comum colheitas com mais de oitenta por cento 

de grãos maduros, o que até bem pouco tempo era inimaginável. Técnicas 

como, por exemplo, de fermentação induzida conseguem trazer novas 

características de bebida que têm agregado valor ao conilon. 
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A participação ativa em concursos de qualidade, muitas vezes 

incentivada pelos técnicos de instituições de pesquisa muito atuantes no 

Espírito Santo, como o Incaper, o IFES e o CEUNES/Ufes, Cetcaf 

constituem-se como importantes vitrines, dando grande visibilidade para 

os produtores e sua produção. 

O advento de dois fenômenos climáticos importantes, como a crise 

hídrica capixaba de 2016 e 2017 e a estiagem e geada de 2021 na região 

produtora de arábica, sobretudo em Minas Gerais, atuaram em grande 

medida para confirmar a boa qualidade que o café conilon capixaba já 

vinha apresentando safra após safra, culminando com a ampliação do uso 

desse produto no consumo interno, a elevação dos preços internos 

descolados das cotações internacionais de referência e, por fim, com a 

aceitação do consumidor por um padrão de bebida constituído 

majoritariamente por café conilon. 

Cafés acima de 80 pontos são considerados especiais e quanto maior 

sua pontuação, bem maior é o preço e, principalmente, os prêmios 

alcançados nos mais diversos e importantes concursos de qualidade. Café 

conilon de 90 pontos na escala de qualidade já é uma realidade e, assim 

como foi no arábica, o crescimento das oportunidades quando se tem um 

café diferenciado é exponencial e colocam em evidência o produtor rural, 

sua propriedade, sua história e sua família, levando aqueles que apreciam 

cafés diferenciados a querer conhecê-los, ainda que o "preço do ingresso" 

seja bem mais alto. 
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CAPÍTULO 07 

 

 

Utilização de braquiária nas entrelinhas do cafeeiro 

 

 

Luiza Bonomo Trés 

 

 

1. Introdução 

Por muito tempo acreditou-se que a lavoura de café deveria ser 

mantida sem nenhum tipo de cobertura, ou seja, para uma melhor 

eficiência no controle das plantas daninhasa solução era deixar o solo 

totalmente exposto, para melhor eficiência no controle do mato na 

entrelinha. Porém, ao longo do tempo, percebeu-se que esse manejo 

acarretaria em algumas consequências negativas para o solo e para lavoura. 

Foi então, nesse contexto que começou a ser inserido algumas plantas de 

coberturas nas entrelinhas do cafeeiro, e dentre essas, a Braquiária tem sido 

utilizada com maior frequência nas lavouras, trazendo diversos benefícios 

para o sistema de produção. 

 

2. Vantagens na utilização da utilização da Braquiária nas 

entrelinhas do cafeeiro. 

O uso de plantas de cobertura é uma importante prática na lavoura, 

pois protege a superfície dos solos contra os agentes erosivos, recicla 

nutrientes, melhora a estabilidade da estrutura do solo e adiciona Carbono 

e Nitrogênio. Além disso, promove a formação e manutenção de 
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agregados, pelas raízes (Resck et al., 2008), propriedades indispensáveis 

para manutenção e melhoria na qualidade físico-hídrica do solo. 

Muitos desses benefícios da utilização da braquiária na entrelinha é 

proporcionado pelo efeito da matéria orgânica do solo sobre os parâmetros 

físicos, químicos e biológicos conforme demonstrou Stevenson 1986. 

Devido a isto, a matéria orgânica no solo é tida como a chave de 

sustentabilidade, e a sua deficiência no solo, contribui diretamente para a 

degradação da qualidade e empobrecimento do solo (Stevenson, 1986). 

 No cultivo em consórcio com o cafeeiro, estima-se uma produção 

de biomassa seca de braquiária de, aproximadamente, 5 toneladas (t) por 

hectare por ano, a depender da espécie implantada. Essa deposição gera 

por hectare o equivalente a 70 kg nitrogênio (N) e 8 kg de potássio (K2O) 

(Ragassi et al., 2013). 

A braquiária é rica em associações com microrganismos do solo, tais 

como os fungos micorrízicos que aumentam a absorção do fósforo (P). Em 

uma pastagem de braquiária cultivada há dez anos sem fertilizantes, 

verificaram-se 45% mais fósforo disponível nas amostras de solo retiradas 

debaixo das touceiras, do que nas amostras entre as touceiras (Corazza et 

al., 2003) 

Resumindo, o resíduo da braquiária que é mantido na linha do 

cafeeiro atua na diminuição das plantas daninhas, protege o solo contra o 

impacto direto de gotas de chuva, protege o solo do superaquecimento do 

sol, que pode ser prejudicial as raízes. Também, essa palhada atua na 

manutenção da umidade do solo, reduzindo a evaporação de água do solo.  

 

3. Escolha da espécie  

Para escolha da espécie a ser utilizada, precisamos levar em 

consideração algumas características, que é de particurlaridade de cada 

uma.  
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A brachiaria brizantha (Urochloa brizantha) tem como principais 

características resistência às cigarrinhas-das-pastagens, alta produção de 

forragem, persistência, boa capacidade de rebrota, tolerância ao frio e a 

seca. Porém a Brachiaria brizantha apresenta crescimento em forma de 

touceira, fazendo com que não ocorra o cobrimento total do terreno. Por 

isso, não se recomenda essa espécie para esse fim, pois o solo ficará 

exposto, não atendendo nosso objetivo.  

A brachiaria decumbens (Urochloa decumbens) tem formação de 

touceiras menores em relação a brizantha, que acasiona melhor cobertura 

do terreno e podendo ser utilizada na entrelinha da lavoura.  

Já a Brachiaria ruziziensis (Urochloa ruziziensis) entouceira menos 

que as outras espécies citadas, consequentemente cobrindo melhor o 

terreno. Além disso, a formação de sementes é mais tardia, produz maior 

quantidade de massa por hectare. Por isso, essa espécie é uma ótima opção 

para ser utilizada no manejo com a cultura do café. 

 

4. Manejo da braquiária na entrelinha do cafeeiro 

A braquiária deve ser semeada em linha única na entrelinha do 

cafeeiro na profundidade aproximada de 5 cm. 

A braquiária deve ser roçada sempre antes da formação das 

sementes, para melhor aproveitamento dos nutrientes da biomassa e evitar 

que as sementes germinem na linha do café.  

Na linha do café pode-se ainda realizar capinas mecânica ou química 

e mantendo a braquiária na entrelinha no cafeeiro. Pode-se ainda se utilizar 

da estratégia de um herbicida pré-hemergente nas linhas para diminuir a 

entrada com defensivos na lavoura. Porém com os anos a biomassa 

formada próximo a planta suprime a germinação de plantas daninhas na 

lavoura.  
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Segundo Souza, L. S., et al (2006) Nas condições de lavoura recém 

plantada em café arábica em que foi realizada a pesquisa, concluiu-se que 

a largura mínima da faixa de controle a ser utilizada foi igual ou superior 

a 100 cm de cada lado da linha, a fim de manter as plantas de café livres 

da interferência de capim-braquiária. 
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1. MEJ e Juniores 

O Movimento Empresa Júnior iniciou- se na França no ano de 1967 

com o intuito de formar empreendedores comprometidos e capazes de 

realizar transformações no mundo. Apenas no final da década de 80 o MEJ 

chega ao Brasil, fundadas as empresas juniores conforme o movimento 

ganhava força. Em agosto de 2003 foi criada a Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores, também intitulada Brasil Júnior, sendo a representante 

nacional do MEJ. 

O MEJ tem como missão, formar, por meio da vivência empresarial, 

lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil 

empreendedor. Sendo atualmente composta por 27 federações que 

representam 26 estados e o Distrito Federal. 
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A federação do Estado do Espírito Santo é a Juniores, responsável 

pela expansão, desenvolvimento, regulamentação e representação das 

Empresas Juniores do estado e tendo como missão conectar e representar 

o MEJ Capixaba por um ES mais empreendedor.  

No que lhe concerne a Juniores é composta por 44 Empresas 

Juniores, dentre os quais se encontra a PROJAGRO- Empresa Júnior de 

consultoria agronômica do CEUNES/UFES. Empresas Juniores são 

associações sem fins lucrativos, em que seus membros são estudantes de 

um ou mais cursos de graduação. Os serviços oferecidos apresentam 

valores abaixo do praticado pelo mercado e todo o faturamento é investido 

no crescimento profissional e pessoal dos membros voluntários, a fim de 

conectar os jovens empresários com o mercado de trabalho.  

Quem contrata 

uma empresa Júnior 

além de obter serviços 

com preços mais 

acessíveis também 

investe em educação, 

pois está colaborando 

com a formação dos 

empresários juniores 

que futuramente serão 

os empreendedores do 

Brasil. 

 

Figura 1. A: Dia Júnior 2022 em Vila Velha-ES; B: Consultoria técnica em 

Marilândia-ES; C: Consultoria técnica em Jaguaré-ES. 

 



95 

2. A Projagro 

As empresas júniores (EJ) são formadas exclusivamente por 

estudantes durante o processo de graduação no ensino superior e visa 

proporcionar experiência de mercado, além de fomentar o crescimento 

pessoal e profissional aos membros participantes através da realização de 

consultorias técnicas, apoio e realização de eventos. 

Fundada em 2012, a Projagro – Associação dos Estudantes de 

Agronomia da Universidade Federal do Espírito Santo- é uma empresa 

júnior de consultoria agropecuária, atuando no mercado há 10 anos sendo 

referência na prestação de serviços aos produtores (a) rurais da região, a 

consultoria técnica é realizada por discentes (Figura 1) capacitados através 

dos docentes e orientadores no âmbito universitário.  

A empresa Júnior Projagro desde que foi fundada, realiza um ótimo 

trabalho na região norte do estado do Espírito Santo. Cumprindo com a sua 

missão de formar profissionais de excelência, gerando desenvolvimento 

sustentável na agricultura através do vínculo entre o produtor e a 

universidade com prestação de serviço de qualidade.  

A Projagro sabe qual é o seu propósito e conhece seu potencial de 

crescimento no mercado do agronegócio cumprindo com a sua missão de 

formar profissionais de excelência, gerando desenvolvimento sustentável 

na agricultura através do vínculo entre o produtor e a universidade com 

prestação de serviço de qualidade. Para isso a empresa detém uma visão 

perante a sociedade, de formar empresários capacitados e comprometidos 

em aprimorar a agropecuária brasileira, dado que é de suma importância 

para o PIB (Produto interno bruto), fazendo parte da economia primária da 

nação.  

Para alcançar este objetivo com honestidade e sucesso, a empresa 

possui valores que consideram primordiais e regem todo o trabalho 

realizado nesta década presente no mercado. Sendo: ética e transparência, 
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pois um profissional deve ser claro e coerente com suas ações; busca pelo 

conhecimento, uma vez que o conhecimento deve ser constante para se ter 

bons resultados dentro de uma empresa; sentimento de dono, visto que o 

colaborador que desenvolve este sentimento se vê como parte de um todo, 

sabendo que suas ações interferem diretamente no desempenho de sua 

empresa e deve agir com responsabilidade; sustentabilidade, em razão que 

o planeta terra deverá ser mais sustentável para que as atividades 

econômicas em grande escala continuem a ser produzidas; sacrifício, na 

medida que deve-se renunciar a certos prazeres momentâneos em busca de 

algo maior para o crescimento da empresa e consequentemente do 

colaborador que se põe à disposição; respeito, este valor deve existir acima 

de todas as circunstâncias para um bom relacionamento interpessoal dos 

membros e para conectar a  empresa a vários ramos, favorecendo o 

surgimento de potenciais parcerias e transmite uma imagem de 

credibilidade e comprometimento aos clientes; e família, partindo do 

pressuposto que haverá sempre eventuais problemas, mas se existir a 

união, amor e determinação da equipe para crescer e buscar sempre o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Em suma, a Projagro coloca em prática estas diretrizes para que sua 

gestão interna seja exemplar, coerente e correta oferecendo sempre um 

trabalho de excelência para seus clientes e também para a sociedade, 

auxiliando no desenvolvimento pessoal e econômico de seus 

colaboradores e, consequentemente, numa sociedade mais promissora e 

comprometida com boas mudanças.  

A Projagro se divide em quatro diretorias, sendo essas: Diretoria 

comercial, responsável pela prospecção ativa de clientes, condução das 

negociações e realizações de projetos, além de manter contato direto com 

os produtores; Diretoria de Projetos, desenvolve novas maneiras de 

oferecer os serviços, otimiza a realização dos projetos, elaboração de 
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projetos inovadores e busca de parcerias para o desenvolvimento da EJ; 

Diretoria de marketing digital, responsável pela prospecção passiva da 

empresa, fazendo a elaboração de estratégias com vista para novos 

clientes, porta-voz dos produtores rurais, estreitando os laços entre 

produtor rural e EJ; Diretoria de recursos humanos, responsável por manter 

o engajamento da equipe, busca capacitações em áreas de interesse dos 

membros, organiza e elabora estratégias que viabilizem o desenvolvimento 

pessoal de cada membro. 

Caracterizando-se como uma instituição sem fins lucrativos, a 

Projagro não fornece ao seu associado retorno financeiro, assim, todo 

recurso obtido na realização de projetos é destinado a cursos, viagens e 

materiais que possibilitam o aprimoramento dos recursos obtidos em sala 

de aula. Nesse sentido, a Projagro se torna uma grande oportunidade ao 

estudante de Agronomia da UFES, campus São Mateus-ES (CEUNES), 

que deseja se destacar no mercado de trabalho com um currículo 

diferenciado.  

Tratando-se de consultoria agropecuária, a Projagro atua em 

diversos serviços que fazem parte de um grande escopo atribuído ao 

profissional de agronomia, fazendo com que os membros da empresa 

tenham inúmeras possibilidades 

de participar diretamente na 

execução de projetos rurais 

(Figura 2 e 3), colocando em 

prática o que os docentes 

ministram em aulas teórico-

práticas.  

Com os preços 40% 

abaixo da média de mercado, a 

Projagro se destaca oferecendo 

Figura 2. A: Gravação do Projagro em 

Movimento na Fazenda Experimental- 

UFES/CEUNES; B e C: Consultoria técnica 

no Nativo e na Comunidade do Divino 

Espírito Santo, ambos em São Mateus-ES. 
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assistência ao pequeno, médio e grande produtor (a) rural, além de prestar 

assistência técnica pós-

venda. Os principais serviços 

realizados pela Projagro são:  

 Análise de solo, 

foliar com recomendação de 

adubação e calagem; Análise 

de água; Análise de 

nematoides;  

 Crédito rural; 

 Gestão rural; 

 Manejo e 

conservação de pastagens; 

 Manejo integrado 

de pragas e doenças; 

 Projeto de irrigação. 

 

2.1. A Projagro na pesquisa e extensão 

O ensino, pesquisa e extensão é o tripé que sustenta as universidades 

no Brasil. No último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade), em 2019, 8.368 cursos foram avaliados no Brasil e apenas 511 

cursos obtiveram conceito 5. O curso de Agronomia do CEUNES recebeu 

conceito máximo (5), estando no 7º lugar na colocação nacional se 

destacando na qualidade do ensino promovido pelos docentes na formação 

de profissionais altamente capacitados para o mercado de trabalho. 

Além do ensino a UFES se destaca na pesquisa e extensão 

universitária, e isso faz com que alguns membros da Projagro estejam 

envolvidos em atividades voltadas para pesquisa cientifica durante a 

Figura 3. A e B: 1º Dia de Campo da 

Projagro em Água Doce do Norte- ES. 
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graduação. Na Projagro, inúmeros membros estão inseridos e desenvolvem 

projetos de pesquisa junto aos seus orientadores (a) na modalidade de 

iniciação científica, essa preparação reflete no serviço e na qualidade das 

informações geradas para os nossos clientes. Nesse sentido, tudo que há de 

novo no ramo da pesquisa agronômica a Projagro tem-se informado 

diariamente, inclusive nos resultados de pesquisas desenvolvidos pelos 

docentes do curso de Agronomia do CEUNES incluindo os estudantes de 

iniciação cientifica que estão inseridos em diversas áreas da agronomia, 

tais como: Fertilidade e Nutrição Mineral, Mecanização e Tecnologia de 

Aplicação, Irrigação, Entomologia, Fitopatologia, Fruticultura, Genética e 

Melhoramento de Plantas, etc.  

 

3. Parcerias de Sucesso 

Durante os mais de 10 anos de mercado, não faltaram obstáculos na 

jornada da Projagro. Após a falta de incentivo das entidades 

governamentais, buscamos parcerias comerciais que potencializaram 

nossa entrada no mercado, não abandonando a missão, visão e valores.  

Com 57 anos no mercado e uma das maiores cooperativas de café 

conilon do Brasil, a Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Gabriel 

(COOABRIEL) sempre esteve à disposição para auxiliar a Projagro na 

realização de eventos e diferentes projetos, fundamental na perpetuação e 

fortalecimento da EJ no mercado nortista. A COOABRIEL tem uma 

relação próxima com seus sócios, auxiliando-os nos mais diversos âmbitos, 

desde a lavoura até assistência jurídica. Essa relação de respeito e 

integridade entre a cooperativa e seus sócios fortifica ainda mais os laços 

firmados com a empresa júnior.  

Visando a melhoria contínua das lavouras de conilon no estado, 

encontramos na CETCAF o parceiro fundamental para realização de 

projetos de impacto. O Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café 
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liga diversos setores do agronegócio café, gerando novas dinâmicas e 

iniciativas que fortalecem a cafeicultura capixaba, promovendo 

desenvolvimento tecnológico de todo complexo industrial do mercado do 

café, melhorando as condições sociais dos indivíduos envolvidos no 

processo.  

Dentre as diversas parcerias realizadas pela Projagro, destacam-se: 

WP Consultoria Agropecuária, Nestlé, Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal (IDAF), Incaper 

(Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assitência Técnica 

e Pesquisa), além de 

parcerias para realização 

e/ou apoio em dias de campo 

e eventos (Figura 4) como, 

Simpósio do Produtor de 

Conilon, Simpósio Capixaba 

de Fruticultura e Feira do 

Agro Regional (Agro+). 

No ano de 2022 a 

Projagro participou da 29º 

Festa do Produtor Rural de 

Jaguaré (Figura 4), 

tradicional evento que reúne os principais produtores de café da região e 

empresas do ramo. O evento conta ainda com diversas atrações culturais e 

palestras. Entre os participantes da festa, destaca-se o Sindicato dos 

Produtores Rurais de Jaguaré, sem eles nossa participação seria 

prejudicada. Ao Sindicato, nosso agradecimento e a certeza de que essa 

parceria se estenderá e gerará novos resultados positivos.  

Figura 4. A: Dia de campo (Caravana 

ILPF) em Pedro Canário- ES; B: 29º Festa 

do Produtor Rural em Jaguaré-ES. 
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A união de diversas parcerias e entidades em conjunto com a 

Projagro viabilizaram aquele que seria nosso projeto de maior sucesso e de 

grande impacto para sociedade. O projeto intitulado de “Raízes fortes” teve 

como objetivo aumentar a capacidade produtiva do café conilon no 

Espírito Santo, realizado entre os anos de 2017 e 2018. A Projagro, por 

meio de seus membros e de empresas e entidades como Heringer, Sicoob, 

Cooabriel e Cetcaf, realizou todo acompanhamento das lavouras, atuando 

durante todo ciclo produtivo da cultura, realizando as análises e 

recomendações necessárias, prestando toda consultoria desde o manejo 

nutricional até a gestão fitossanitária.  

Esse programa contemplou produtores em diferentes municípios do 

norte capixaba, entre eles São Mateus, Jaguaré, Nova Venécia, Sooretama 

e Linhares, porém, o trabalho não parou. Os impactos oriundos desse 

programa são notáveis até hoje e o objetivo foi alcançado. A empresa 

júnior, com seus apoiadores, mudou a realidade não só dos produtores 

atendidos, mas também das famílias e da sociedade em geral.  

 

4. Papel da Projagro na Cafeicultura Capixaba 

Segundo dados do Incaper, a cafeicultura é a principal atividade 

agrícola do Espírito Santo, fonte de renda para mais de 80% das 

propriedades rurais. Cerca de 30% da produção de café no Brasil é 

Conilon/Robusta (Partelli et al., 2021). O Estado do Espírito Santo é o 

maior produtor de café conilon no Brasil, responsável por cerca de 60% da 

produção total do país (CONAB, 2022). 

Grande parte do trabalho desenvolvido pela empresa júnior é focado 

na cafeicultura, haja vista sua produção em larga escala na região norte, 

local onde está sediada. O cultivo de café é intrínseco ao capixaba, e os 

membros, quanto futuros engenheiros agrônomos, estão empenhados em 

elevar a qualidade e aumentar a produtividade das lavouras da região. 
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Atualmente, atendemos produtores de diversas regiões do estado, bem 

como propriedades no Sul da Bahia e municípios de Minas Gerais.  

Na cafeicultura, a Projagro atua principalmente através das 

consultorias, onde os produtores assistidos pela empresa têm a assistência 

agronômica e o acesso a serviços básicos como, análise de solo, foliar e 

recomendação de adubação e calagem. A realização de uma análise de solo 

com uma adubação adequada permite economia nos custos de produção, 

sendo extremamente relevante, principalmente levando-se em conta os 

valores cada vez mais elevados dos insumos.  

Um conjunto de fatores determina a produção de uma lavoura, onde 

a realização de um manejo adequado, focado na fertilidade do solo e 

desenvolvimento da planta corrobora para uma alta produtividade, e a 

presença de um engenheiro agrônomo ao longo desse processo é 

fundamental.  

É importante salientar que as práticas empregadas em uma 

consultoria não ficam restritas àquelas que corrigem ou combatem os 

problemas das lavouras. Dessa forma, o trabalho conjunto do técnico e do 

produtor permite a prevenção de futuros problemas, além do aumento da 

eficiência dos processos. Portanto, a empresa júnior busca a realização do 

acompanhamento da lavoura, nutrindo-a de forma efetiva, detectando a 

presença de pragas e doenças, bem como a recomendação de controle e 

manejo dos mesmos, pois essas ações são a chave para o sucesso de uma 

lavoura.  

Outro importante serviço prestado na cafeicultura é a realização de 

auditorias para grandes empresas do setor, ou cooperativas. Trata-se de 

projetos maiores, que possuem como consequência o beneficiamento de 

um grande número de produtores atingidos e maiores resultados. Nestes 

serviços, equipes realizam visitas às propriedades rurais a fim de 

identificar pontos de melhorias e indicam soluções, que promovem o 
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nivelamento de um grupo de produtores, como os que fazem parte de 

cooperativas ou associações, por exemplo.  

Além de prestar serviços diretamente ao cafeicultor, a Projagro 

trabalha em conjunto com grandes empresas do setor, contratada por estas 

para a prestação de serviços. Nestes projetos, a empresa é contratada para 

prestar consultoria, visitando propriedades rurais com objetivo de 

identificar melhorias e soluções para problemas, que promovem o 

nivelamento de um grupo de produtores, como os que fazem parte de 

cooperativas ou associações.   

Reconhecendo a importância da cultura para a região, a Projagro, em 

conjunto com o professor Dr. Fábio Luiz Partelli, se empenha anualmente 

para a realização do Simpósio do Produtor de Conilon – evento que 

proporciona conhecimento técnico ao produtor, para que o mesmo possa 

elevar a tecnologia empregada em sua lavoura e consequentemente sua 

produtividade. Estudantes, técnicos e produtores rurais têm a oportunidade 

de conversar e aprender juntos, debatendo sobre problemáticas da 

cafeicultura, possíveis soluções dos mesmos e inovações que irão 

contribuir para a produção do conilon capixaba. 

Ao longo dos anos o objetivo da Projagro de potencializar a 

agricultura norte capixaba e de aproximar o produtor rural da universidade 

vem sendo alcançado. A Projagro está cada vez mais presente nos 

municípios e propriedades rurais, levando conhecimento técnico ao 

produtor. O desejo da Projagro é que a empresa júnior seja ponte entre a 

universidade e a sociedade, difundindo os conhecimentos adquiridos em 

sala, colaborando para o aumento das tecnologias empregadas nas lavouras 

e visando uma produção sustentável, em troca de experiência prática e 

aprendizado com o produtor rural.  
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1. Introdução 

O Instituto Agronômico (IAC) foi criado em 1887 para fornecer 

suporte técnico ao avanço da produção cafeeira, pelo Imperador D. Pedro 

II, como Imperial Estação Agronômica de Campinas.  

No início da década de 1930, o Instituto intensificou os estudos sobre 

os aspectos biológicos e de interesse agronômico que contribuíram para a 

expansão da cafeicultura no Brasil, com os trabalhos do Dr. Carlos Arnaldo 

Krug2. Nessa época, iniciaram-se os ensaios com Coffea canephora (café 

robusta), por meio de cruzamentos dessa espécie com Coffea arabica.  

No final da década de 1940, Dr. Alcides Carvalho iniciou no IAC os 

estudos de hibridação de C. canephora x C. arabica que resultariam, em 

1992, na obtenção da cultivar Icatu, resistente à ferrugem do cafeeiro3. 

                                                           
2 Realizaram-se estudos sobre biologia da reprodução, taxonomia, citologia, 

morfologia, anatomia, genética, seleção de linhagens produtivas e de boa 

qualidade de bebida (Carbonel e Siqueira, 2017). 
3 Carbonel, Guerreiro Filho e Siqueira (2012). 
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O programa específico de melhoramento de C. canephora no IAC 

iniciou-se na década de 1970. São estudadas plantas com germoplasma 

Conilon (Kouilou) e Robusta (dos grupos Congolês SG2, Apoatã, 

Bukobensis, Guarini e Laurentii), híbridos de Conilon e Robusta, híbridos 

interespecíficos de C. canephora e C. congensis (nomeados cafés 

Congusta), híbridos de C. canephora e C. eugenioides e híbridos 

interespecíficos de C. canephora e C. arabica (nomeados cafés Arabusta). 

Quanto ao vigor vegetativo, tamanho das sementes e qualidade da 

bebida, variedades clonais de Arabusta têm potencial sobretudo para a 

indústria do café solúvel4. Quanto à viabilidade econômica de cultivo em 

regiões marginais ao arábica, são necessários estudos adicionais. 

  Nas últimas sete décadas o Instituto tem contribuído regularmente 

para a caracterização e melhoramento do C. canephora, desenvolvimento 

de tecnologias de cultivo e processamento pós-colheita, com destaque para 

cultivares economicamente significativas.  

Dentre elas, o Apoatã IAC 2258 é seguramente a mais importante 

contribuição do IAC no âmbito do café robusta, visto que até o momento 

este é o único porta-enxerto utilizado para café arábica, sendo resistente 

aos nematoides Meloidogyne exigua, M. paranaensis e M. incognita, 

embora a frequência de plantas suscetíveis varie entre 20 e 25%. 

Destacam-se ainda cultivares de café arábica obtidas por meio da 

introgressão de genes de resistência a agentes bióticos, presentes no café 

robusta, mediante repetidos retrocruzamentos de híbridos de C. arabica x 

C. canephora com cultivares suscetíveis de C. arabica. Dessa forma 

obtiveram-se as cultivares Icatu Vermelho, Icatu Amarelo, Icatu precoce, 

Tupi IAC 1669-33, Obatã IAC 1669-20 e IAC Obatã 4739. 

                                                           
4 Fazuoli, Mistro e Braghini (2009). 
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Atualmente, um novo porta-enxerto multirresistente a nematoides e 

cinco novas cultivares clonais de robusta desenvolvidas pelo IAC 

encontram-se em processo de registro e de proteção no Ministério de 

Agricultura. 

A Tabela 1 mostra as linhas de pesquisa inter-relacionadas ao café 

robusta, desenvolvidas no IAC, que têm contribuído de forma mais 

relevante para o desenvolvimento e expansão dessa cultura. 

 

Tabela 1. Linhas de pesquisa do IAC relacionadas ao Cophea canephora. 

Linha de pesquisa Referências 

Atributos 

químicos 

Lopes e Monaco (1978); Aguiar et al 

(2005a,b,c) 

Citologia 

Krug e Mendes (1941); Mendes (1947); 

Mendes (1950a,b); Conagin e Mendes (1961); 

Medina (1965); Boaventura (1990); Granato 

(2010); Granato e Pinto-Maglio (2019) 

Controle de 

bactérias 

Queiroz-Voltan et al (2007); Rodrigues et al 

(2020) 

Copa Ramos, Lima e Carvalho (1982) 

Cultivares Ferrão et al (2015); Ferrari et al (2018) 

Economia, 

gestão 

Bliska et al (2007); Bliska et al (2008); Bliska 

et al (2011); Sakon et al (2012); Moretto et al 

(2015); Bliska, Bliska Júnior e Partelli 

(2019); Bliska et al (2020); Bliska e Bliska 

Júnior (2021); Bliska, Partelli e Bliska Júnior 

(2021); Bliska et al (2022)  

Embriogênese 

Vacarelli, Medina Filho e Fazuoli (2003); 

Alves (1955); Almeida, Carmazini e Ramos 

(2007) 

Enxertia 
Costa, Gonçalves e Fazuoli (1991); Fahl et al 

(1998); Fahl et al (2001) 

Fertilização Mendes (1946); Mendes (1949) 

Genômica Mondego et al (2011) 

Continua 
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Continuação 

Tabela 1. Principais linhas de pesquisa do IAC em Cophea canephora. 

Linha de 

pesquisa 

Referências 

Hibridação 

interespecífica 

Mendes (1951); Krug, Carvalho e Antunes Filho 

(1954); Medina (1972); Carvalho et al (1990); 

Granato, Ramos e Pinto-Maglio (2019); Vacarelli 

(2001), Vacarelli, Medina Filho e Fazuoli (2003); 

Granato (2010); Granato e Pinto-Maglio (2019) 

Melhoramento 

genético 

Krug et al (1950); Monaco e Carvalho (1972), 

Fazuoli, Carvalho e Costa (1983); Fazuoli (1991); 

Mistro et al (2004), Ivoglo et al (2008); Fazuoli, 

Mistro e Braghini (2009); Carbonell, Guerreiro 

Filho e Siqueira (2012), Mistro (2013); Carbonell 

e Siqueira (2017); Mistro et al (2019) 

Poda Queiroz-Voltan et al (2007) 

Qualidade de 

bebida 

Teixeira, Carvalho e Fazuoli (1979); Carvalho et 

al (1990); Fahl et al (2001) 

Resistência: 

bicho mineiro 

Medina Filho, Carvalho e Monaco (1977); 

Guerreiro Filho et al (1990); Guerreiro Filho, 

Medina Filho e Carvalho (1991) 

Resistência: 

cercosporiose 
Patrício, Braghini e Fazuoli (2010) 

Resistência: 

nematoides 

Fazuoli, Monaco e Carvalho (1977); Lordelllo e 

Lordello (1987); Gonçalves et al (1990); Ramos 

et al (1990); Costa, Gonçalves e Fazuoli (1991); 

Silvarolla, Gonçalves e Lima (1998); Gonçalves 

et al (1990); Fatonene et al (2018); Gonçalves et 

al (2021) 

Sistemas 

radiculares 

Ramos e Lima (1980); Ramos, Lima e Carvalho 

(1982) 

Teor de 

cafeína 
Melo, Carvalho e Monaco (1976); Priolli et al (2008) 

Zoneamento 

climático 

Camargo, Fazuoli e Camargo (1995); Pinto et al 

(2001) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Além dos ensaios realizados no IAC, o Instituto tem selecionado 

populações do grupo Conilon nos estados de Rondônia, Espírito Santo 

e Bahia, e do grupo Robusta em Rondônia e São Paulo, em 

propriedades particulares ou em colaboração com outras instituições 

de pesquisa. 

 

2. Cultivar IAC de C. canephora 

Apoatã IAC 2258  

O porta-enxerto Apoatã IAC 22585, vigoroso e com farto sistema 

radicular, é indicado para qualquer uma das cultivares de café tipo 

arábica recomendada. Resistente aos nematoides Meloidogyne exigua, 

M. paranaensis e M. incognita é extremamente importante à 

sobrevivência dos cafeicultores em grande área do estado de São Paulo, 

principalmente nos Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs) de 

Dracena e Tupã, região conhecida por Alta Paulista. Na década de 1960 

essa região abrangia cafeicultura rentável e sustentável, boa estrutura 

de beneficiamento, armazenamento e comercialização, inclusive para 

exportação, e economia muito desenvolvida, apoiada na cafeicultura. A 

crescente infestação de seus solos por nematoides contribui 

consideravelmente para o decréscimo da produção de café, resultando 

em impactos negativos nos indicadores socioeconômicos regionais. O 

plantio de mudas enxertadas levou à renovação de grande parte dos 

cafezais da região, com menor utilização de produtos químicos. O 

Apoatã reacendeu as expectativas de cafeicultores quanto à 

possibilidade de se alcançar o desenvolvimento regional sustentável. Os 

impactos positivos dessa cultivar são identificados também em parte da 

                                                           
5 tabela_rnc_cultivares_cafe_iac.pdf 

https://www.iac.sp.gov.br/areasdepesquisa/cafe/tabela_rnc_cultivares_cafe_iac.pdf
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região da Paulista (região de Garça-Marília) e no Noroeste paranaense 

(São Jorge do Patrocínio). 

 

3. Cultivares arábica IAC com introgressão de robusta6 

Icatu 

O desenvolvimento do Icatu iniciou-se em 1950, a partir da 

hibridação entre a cultivar ‘Robusta’ do C. canephora (com cromossomos 

duplicados artificialmente, para obtenção de 44 cromossomos) e a cultivar 

de C. arabica ‘Bourbon Vermelho’, proveniente de planta haplóide 

(também com 44 cromossomos obtidos por duplicação)7. O objetivo foi 

transferir alelos de resistência à ferrugem (Hemileia vastatrix Bert et Br.), 

do C. canephora para o C. arabica, pois essa doença já afetava outros 

países produtores. Híbridos originários deste cruzamento foram 

retrocruzados com plantas selecionadas da cultivar Mundo Novo de C. 

arabica, cuja origem remonta ao Bourbon Vermelho, tendo sido obtidas 

algumas plantas resistentes à ferrugem, que foram cruzadas novamente 

com plantas do ‘Mundo Novo’. Esses retrocruzamentos recuperaram 

grande parte das características desejáveis do ‘Mundo Novo’, tais como 

qualidade de bebida, vigor e produtividade e resultaram na população 

denominada ‘Icatu’. Além de plantas resistentes à ferrugem, obtiveram-se 

plantas com frutos de cores diferentes, bem como períodos distintos de 

maturação, classificadas como precoces, médias e tardias.   

 

  

                                                           
6tabela_rnc_cultivares_cafe_iac.pdf  
7 Fazuoli, Carvalho e Costa (1983). 

https://www.iac.sp.gov.br/areasdepesquisa/cafe/tabela_rnc_cultivares_cafe_iac.pdf
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IcatuVermelho e Icatu Amarelo 

Apresentam porte alto, copa com diâmetro largo e grande vigor; os 

frutos são de maturação média a tardia e as sementes têm peneira média 

entre 16 e 17; são moderadamente suscetíveis à ferrugem; produzem 

bebida potencialmente com excelente qualidade para café espresso. São 

mais sensíveis à seca do que cultivares tradicionais, como o Mundo Novo. 

São muito interessantes para adoção de safra zero e em sistemas irrigados.  

O Icatu Vermelho possui em sua constituição genética 12,50% de 

robusta e seus frutos são vermelhos. O Icatu Amarelo possui 6,25% de 

robusta em sua genética e seus frutos são amarelos.  

 

Icatu precoce 

Possui porte alto; seus frutos são amarelos de maturação precoce; as 

sementes têm peneira média 16; é moderadamente suscetível à ferrugem. 

Cultivar com 6,25% de robusta em sua constituição genética. Indicada para 

plantios em regiões de altitudes mais elevadas, preferencialmente acima de 

1000 m. Possui bebida com excelente potencial para café espresso. 

Também é mais sensível à seca do que cultivares mais tradicionais. 

 

Tupi IAC 1669-33 e Obatã IAC 1669-20 

O cruzamento de uma mutação natural do Bourbon, descoberta na 

Costa Rica entre os anos 1950 e 1960, o Villa Sarchí (CIFC 971/10), com 

o Híbrido de Timor CIFIC 832/2 (híbrido natural de C. arabica e C. 

canephora), resultou no híbrido CIFC H 361. Progênies desses híbridos, 

em experimentos no IAC, deram origem às seguintes cultivares de porte 

baixo, resistentes à ferrugem: Obatã IAC 1669-20, Obatã IAC 4739, Tupi 
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IAC 1669-33, IAC 125 RN, assim como às seleções IAC 5162, IAC 4361 

e IAC 5215 do IAC8. 

 

Tupi IAC 1669-33 

Cultivar com 3,125% de genes de robusta. Seu porte é baixo; sua 

copa possui internódios curtos; os brotos novos têm coloração bronze; seus 

frutos são grandes, vermelhos; as sementes apresentam peneira média 17; 

é moderadamente resistente à ferrugem. Cultivar precoce, é estratégica 

para escalonamento da colheita. Sua bebida é potencialmente de boa 

qualidade. É mais exigente em nutrição e mais sensível à seca do que a 

tradicional cultivar de porte baixo Catuaí Vermelho IAC 99. Seu cultivo é 

indicado também em regiões de altitudes mais elevadas, acima de 1000 m, 

preferencialmente em sistemas irrigados. 

 

Obatã IAC 1669-20 

Possui 1,5625% de robusta em sua genética. Seu porte é baixo, com 

copa vigorosa, internódios curtos, boa ramificação secundária e brotos 

novos de coloração verde; os frutos são grandes, vermelhos e maturação 

média a tardia, portanto é estratégico para escalonamento da colheita. Seu 

desempenho é muito bom em regiões quentes e com disponibilidade de 

água, como na região de Garça-Marília, em São Paulo, onde é cultivado 

em sistema irrigado e em sistema irrigado e arborizado. As sementes têm 

peneira média 17; é moderadamente resistente à ferrugem. Também é mais 

exigente em nutrição e mais sensível à seca do que o Catuaí Vermelho IAC 

99. Sua bebida é potencialmente de excelente qualidade e tem se destacado 

em inúmeros concursos de qualidade.  

                                                           
8 Bettencourt e Fazuoli (2008). 
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Obatã IAC 4739 

Cultivar com 0,78125% de robusta em sua genética. Plantas de porte 

baixo, vigorosas, com internódios curtos, boa ramificação secundária e 

brotos novos de coloração verde; os frutos são grandes, amarelos e de 

maturação média a tardia; as sementes têm peneira média 17; é 

moderadamente resistente à ferrugem. É exigente em nutrição e mais 

sensível à seca do que o tradicional Catuaí Amarelo IAC 62. Potencial para 

bebida de boa qualidade, com destaque em concursos de qualidade. 

Desempenho otimizado em plantios irrigados. 

 

4. Cultivares IAC de C. canephora em processo de proteção 

Um novo porta-enxerto, de natureza seminal, obtido a partir da 

recombinação entre cinco clones geneticamente compatíveis de C. 

canephora e multirresistentes a nematoides do gênero Meloidogyne 

encontra-se em fase de registro junto ao RNC/MAPA. Assim como os 

clones parentais, o porta-enxerto apresenta resistência simultânea aos 

nematoides M. exigua, M. incognita e M. paranaensis, sendo recomendado 

para a enxertia de cultivares copa de C. arabica suscetíveis para plantio em 

áreas infestadas. As cinco cultivares clonais encontram-se em fase de 

proteção junto ao SNPC/MAPA. 
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CAPÍTULO 10 

 

 

Editorial:  Avanços e percalços da cultura do conilon. O que falta 

para avançar em teoria e prática? 

 

 

José Altino Machado Filho 

 

 

1. Prólogo 

Ao completar 15 anos atuando na pesquisa e desenvolvimento da 

cafeicultura, começaram a surgir insistentes momentos em que nos 

detemos para olhar para trás, analisarmos o presente e nos acautelarmos do 

futuro. Neste tempo, presenciamos diversas crises, do preço do café no 

final da década de 00, do estresse hídrico na florada de 2009, outra no 

preenchimento dos grãos em 2010, as terríveis secas de 2013 e 2014, do 

preço dos fertilizantes em 2014 e esta novamente agora em decorrência 

dos conflitos mundiais. Surgiram inúmeras técnicas como também 

surgiram inúmeros obstáculos desafiando o cafeicultor. Neste mesmo 

tempo, houve a ascensão das mídias sociais e acabamos por sucumbir a 

elas no intuito inicial de comunicação e agora cada vez mais na busca de 

informação. E com isso, é interessante observar o fluxo de informação 

entre os diversos agentes da cadeia do café conilon. Diversos são os 

grupos, os posts, os feeds, enfim, o Agro se tornou Pop querendo ou não e 

se integrou, por meio de quem planta, de quem estuda, de quem 

vende/compra, ou simplesmente por quem se trata como entusiasta. 
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Mesmo quem não é autor de determinado estudo, ou sequer detentor de 

diploma/expertise sobre tal assunto, não se abstém de difundir 

conhecimento obtido pelo simples método do “ouvir dizer”. Não há filtro 

ou plateia que crive o que é divulgado. Há abundância de informação, o 

que de certa forma é uma realidade benéfica, independentemente de sua 

qualidade ou não, acredito ser este um dos fatos responsáveis pela difusão 

de tecnologias em velocidade ímpar no nosso contexto produtivo. 

Porém, espera-se ansiosamente que a maturidade, necessária ao 

público à mercê deste fenômeno venha com o passar do tempo e a difusão 

do “como não deveria ser feito” se torne mais nítida. Desta forma, ciente 

de que este texto, nos remete ao escrutínio destas opiniões por parte de 

leigos e cientistas, se objetivou despertar questionamentos para construção 

desta maturidade. Pois inegavelmente já está claro, por meio de casos 

isolados, que o sucesso está mais inerente aqueles que questionam as 

fontes, buscam se informar um pouco mais antes de absorver informação 

e principalmente buscam melhores fontes inegavelmente presentes na 

academia. 

Dito tudo isso, com base no que foi vivenciado nestes últimos anos 

e em tudo que já li e conversei sobre o trema, deixo no ar a questão de 

como olhar para frente sem esquecer do que já está disponível? O que 

realmente falta galgar em ciência e prática para o futuro da cadeia do 

conilon? 

 

2. Um paradigma do ‘Conilon’. 

Em 1971, o cultivo do café conilon assume caráter comercial em São 

Gabriel da Palha, já com foco ao atendimento da demanda industrial. 

Contudo, apesar do pouco tempo decorrido, estabeleceu-se uma 

ideia de que a cultura estaria em atraso. Talvez pela insistente e infeliz 

comparação com a espécie arábica. 
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Em um período de 25 anos foi observado o aumento na área de 

produção em torno de 11%, de produtividade 332% e em produção mais 

de 275% (1993 – 2018). Este fato pode se tratar do maior avanço 

tecnológico em tão curto espaço de tempo experimentado pela agricultura. 

Este crescimento se deve a muitas mãos, da ciência ao perfil empreendedor 

do produtor capixaba. 

Portanto, o conilon deveria ser considerado NOVO, em constante 

desenvolvimento e não atrasado. E como cultura nova e relevante, há que 

se ter responsabilidade com a qualidade da informação difundida para não 

se agravar problemas ou consumir desnecessariamente recursos. 

  

3. A profusão dos clones. 

O ES como o maior produtor de café conilon também produz mudas, 

na faixa de 35 milhões por ano (dados não confirmados). Portanto é fácil 

deslumbrar a importância que a tecnologia nesta etapa alcança. As escolhas 

de materiais clonais ou seminais, os métodos de propagação, devem ser 

amparadas em ciência comprovada. 

A aparente “lentidão” da Ciência deve ser enfim entendida como 

cautela e responsabilidade. É cada vez mais comum, o retorno de cultivo 

de antigos materiais conhecidos/lançados em detrimento de novidades 

exóticas. Fotos e vídeos de redes sociais não devem ser confundidos com 

resultados e sim vistas como indicações que podem sim despertar o 

interesse, mas primeiramente científico e em segundo com maior cautela, 

o comercial. 

As secas dos anos de 2013 e 2014 nos revelaram a importância da 

manutenção das variedades propagadas por semente no campo, visto que 

se comprovou maior eficiência de seu sistema radicular na obtenção de 

água. 
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Atualmente a mortalidade alta de plantas, o avanço de pragas, 

doenças, vêm demonstrar o preço da imprudência da disseminação de 

materiais genéticos adotados com base exclusiva em sua produtividade. 

A busca de novos materiais cada vez mais produtivos, oriundos de 

regiões com condições edafoclimáticas diferentes das do ES, representa 

uma incerteza de adaptabilidade e risco de inserção de novas pragas e 

doenças. 

Quando a inserção de novos materiais é realizada com critérios, o 

aumento da variabilidade é interessante. Mas a busca desenfreada por altas 

produtividades aumentam em muito a dependência de suplementação 

hídrica e nutricional a custos descontrolados. Contudo, coloca toda uma 

cadeia em risco. Os períodos de estiagem com certeza virão e o surgimento 

de novas pragas e doenças se tornaram cada vez mais frequentes. Portanto 

as etapas científicas para o lançamento de novos materiais devem ser 

respeitadas. 

 

4. As estacas? De onde vem? Solo ou substrato? 

A Instrução Normativa 35, 29 de novembro de 2012, determina em 

seu segundo capítulo, que a obtenção de estacas de cafeeiro deve ser em 

áreas conhecidas e credenciadas. São diversos critérios a serem adotados 

sem os quais perdem-se as salvaguardas genéticas e fitossanitárias. 

Quanto ao substrato e recipientes utilizados, verifica-se que há muito 

o que ser desenvolvido, haja visto o uso em massa de solo e sacolinha na 

produção de mudas de café. Muitos avanços quanto a novos recipientes e 

substratos comerciais inertes foram abandonados sem que houvesse a 

busca de sanar os problemas advindos da adaptação destas já tão empregas 

em outras culturas. Desta forma, trabalhos devem ser resgatados no sentido 

de impulsionar a tecnologia de produção de mudas de maneira a garantir a 

qualidade genética e fitossanitária das mudas. 
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5. Fertilizantes e defensivos para lavoura do conilon. 

A prática da fertilização de solos e plantas já é antiga e preconiza a 

Ciência que estas sejam realizadas com base em análises laboratoriais e 

com orientação de profissional qualificado. A aplicação indiscriminada de 

produtos vai na contramão da sustentabilidade e principalmente torna mais 

caótica a produção em tempos de altos preços dos insumos. 

É comum se ver nos grupos a troca de informações sem base técnica 

nenhuma, a sugestão de produtos, misturas, que resultariam em poucos 

resultados e aumento de gastos. A crença de que se não houve “nata” ou 

precipitação nas caldas de aplicação, a mistura estaria adequada ao uso é 

comum. Pouco se aborda a respeito da necessidade de ajustes de pH de 

calda ou da incompatibilidade/compatibilidade dos produtos em mistura. 

Com relação aos defensivos não é diferente. As altas tecnologias que 

vieram com novas moléculas e com equipamentos de aplicação, perde 

sentido neste contexto desordenado de informação. Ainda que com uso 

atrelado ao receituário agronômico, é recorrente a aplicação equivocada de 

produtos com alvos e níveis de incidências não definidos adequadamente. 

As metodologias de monitoramento de pragas como broca-do-café 

(Hypothenemus hampei, Ferrari) e doenças como ferrugem (Hemileia 

vastatrix, Berk. & Broome) já são consolidadas há anos pela academia e 

mesmo assim, ainda pouco empregadas pelo setor produtivo. 

O Manejo Integrado, deve ser cada vez mais empregado, trata-se de 

uma forma comprovada de mitigação dos danos causados por pragas e 

doenças, pois alia o manejo cultural ao manejo químico. Não deve ser 

confundido com o mero emprego de vários produtos para o mesmo fim. 

 

6. Quando colher? 

A colheita do café verde ainda se trata do principal problema de pós-

colheita no conilon. Não por sua gravidade, mas por sua abrangência. 
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O efeito da permanência prolongada dos frutos na planta na planta 

já é conhecido em várias culturas. Porém para o cafeeiro conilon, não há 

trabalho científico que indique que o momento ideal para que a colheita 

seja realizada seja em situação tão precoce para não interferir 

negativamente na colheita do ano seguinte. Mesmo assim a prática da 

colheita antecipada é amplamente adotada sem bases técnicas que a 

ampare, (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Colheita antecipada de conilon, (fonte: autor desconhecido). 

 

Entretanto, é conhecido colher com altas porcentagens de frutos 

ainda verdes, ocasiona prejuízos consideráveis para o rendimento e 

qualidade do cafeeiro (CETCAF (1998). 

Um fator preponderante nesta questão é a maneira comum de 

consumo do café com adição de porções generosas de açúcar. A 

adstringência conferida à bebida do conilon pelo grão verde, acaba sendo 

minimizada, portanto, o mercado menospreza a gravidade deste problema, 
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sendo assim, resta ao produtor arcar sozinho com o prejuízo ocasionado 

pela perda de rendimento. 

Mas também, do contrário, aquele produtor que busca maior 

rendimento e qualidade de grãos, acaba por enfrentar outro problema, a 

maturação desuniforme que ocorre atualmente nos materiais genéticos 

mais empregados. Novamente, tal fato, se dá pelo emprego de materiais 

que foram selecionados com base apenas em sua produtividade. 

Os materiais genéticos do conilon, clonais principalmente, 

apresentam uma variação de ciclo, dentro do que é considerado precoce, 

intermediário e tardio. A coloração da casca sendo adotada como principal 

indicativo de ponto de colheita, vem apresentado falhas. Já foi observado 

que determinados materiais apresentam variações na coloração da casca 

sem, contudo, garantir a completa maturação fisiológica da semente. 

A coloração do fruto denominado “cereja” é tida equivocadamente 

como vermelho e não roxo. Estudos vêm sendo desenvolvidos pelo Incaper 

para demonstrar que a cor vermelha a depender dos matérias pode não 

indicar o ponto de maturação ideal levando-se em consideração a 

qualidade da bebida, (Figura 2).  

Quanto a este quesito, resta ao produtor conhecer melhor o material 

que se utiliza, aliando as características de sua bebida, ao seu manejo 

empregado, com vista a alcançar melhores resultados tanto produtivos 

quanto qualitativos. 
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Figura2. Coloração da ‘película’ da semente conforme coloração do fruto 

representando seu estádio de maturação (foto de Poliana Rangel Costa). 

 

7. Descascar ou não? 

Para a cultura do café arábica, o descascamento dos frutos ainda 

frescos, representou um avanço considerável de qualidade nas montanhas 

capixabas. Não por que esta prática venha conferir atributos positivos, mas 

sim por conferir menor tempo ao processo de secagem e com isto, menor 

risco de intempéries durante este processo, já que muito do café arábica 

ainda é seco em terreiro nestas regiões. 

Para o cafeeiro conilon, seco em grande maioria em secadores 

mecânicos rotativos com emprego de ar aquecido, esta prática se viu sem 

sentido e não foi adotada com a mesma força. Aliado a este fato não foi 

percebido pelo produtor vantagem econômica na comercialização que o 

incentivasse a investir nesta prática. 

Outro item que também pesou muito na opção pelo não 

descascamento, foi seu baixo rendimento mecânico, pois os implementos 
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existentes exigem que os frutos estejam maduros, como já dito, outro 

critério pouco adotado. 

De qualquer forma, seria interessante observar que ao retirar-se a 

polpa do fruto, o rendimento do implemento de secagem praticamente seria 

dobrado em capacidade e se reduziria o tempo de secagem. Pois seriam 

retirados do processo aproximadamente 50% de água (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Aspecto das sementes provenientes do processo de 

descascamento para secagem. 

 

Acreditamos que com o advento da colheita mecanizada automotriz, 

muito buscado devido à falta de mão-de-obra, que o volume de café 

maduro e possivelmente descascado aumente consideravelmente, haja 

visto a grande capacidade operacional aludida a tais equipamentos, 

(aproximadamente 1.000 sacos colhidos por dia). Pois sem que os frutos 

estejam maduros, as máquinas não conseguem derruba-los. 

Portanto fica claro um futuro no qual há necessidade de conhecer 

melhor a maturação dos materiais, selecionar clones com maturação mais 
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uniformes, desenvolver espaçamentos e conduções mais aptas a colheita 

mecanizada. Também que a oferta de grãos de melhor qualidade aumentará 

a competitividade do conilon capixaba. 

Mas e a pequena produção que não mecaniza? Continuará optando 

pela colheita verde? 

 

8. A polêmica secagem às altas temperaturas. 

 

 

Figura 4. Veículo utilitário sendo utilizada para puxar grade niveladora 

(fonte: internet). 

 

A figura 4, mostra o uso de um potente veículo utilitário, 

provavelmente com potência nominal superior a muitos tratores, sendo 

utilizado para tracionar uma ‘grade niveladora’. Porém, mesmo tendo 

potência para tal tarefa, é obvio que este não é um uso indicado ao mesmo 

e que isto acarretaria em prejuízos para sua vida útil. 

A dificuldade para se encontrar material informativo sobre a 

operação e o uso de secadores mecânicos rotativos é grande. Obviamente, 

no caso, apresentando como indicação a secagem às altas temperaturas 

como atualmente vêm sendo empregada. Em diversos materiais a secagem 
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é recomendada a baixas temperaturas inferiores a 42 º na massa e por 

períodos aproximados de 24 horas. 

Tornou-se costumeira a instalação dos secadores com fornalha 

convertida ao fogo direto, onde a fumaça da queima entra em contato com 

a massa de frutos, conversão esta que passou a ser fornecida pelos próprios 

fabricantes. 

De certo que o rendimento aumenta consideravelmente e o mercado 

tem pouco valorizado por qualidade o produto ofertado pelo produtor, mas 

há que se observar a engenharia do processo e do equipamento. A 

necessidade de combustível para o alcance de tais temperaturas é grande, 

o que impede a adoção de novas tecnologias como a utilização de caldeiras 

ou mesmo o GLP como fonte de energia. 

 

 

Figura 5. Termômetro utilizado em secadores mecânicos rotativos para 

café (fonte: internet). 

 

Inclusive vem incluso no equipamento um termômetro indicando as 

faixas ideais de operação destes equipamentos, onde o ar não deveria 

ultrapassar a temperatura de 100 ºC demonstrando que acima disso há 



130 

prejuízos tanto para a qualidade dos grãos como para a vida útil do 

equipamento. 

As atuais faixas de temperatura empregadas, superiores aos 300 ºC, 

acarretam numa diminuição drástica da vida útil do equipamento. Ou seja, 

tal qual o veículo da Figura 4, o secador não foi feito para ser utilizado da 

forma como está sendo. Há relatos da necessidade de reformas constantes 

do secador com custos superiores a R$15.000,00. 

A opção maciça de grande parte dos produtores por poucos 

determinados clones, ou seja, concentra a produção em um determinado 

ciclo e agrava o abarrotamento do já deficiente parque de secagem. 

A adoção costumeira uma condição extrema de operação do 

equipamento e visível deterioração de suas estruturas, deveriam ser fatos 

que tornariam evidente que há um mal dimensionamento do parque de 

secagem em relação ao grande avanço da produção no ES. 

Os maiores custos de uma seca prolongada a que se referem os 

defensores desta prática, sequer foram devidamente computados ou 

documentados. Não há levantamentos fidedignos que embasem a secagem 

rápida com base em custos. 

Outro fator técnico a ser levado em consideração é que com a 

secagem rápida, há um maior gradiente de umidade de grão de dentro para 

fora. Isto faz com que o ponto ideal de umidade ao final do processo lido 

por meio de medidores de umidade não seja preciso. A necessidade de 

aferimento da umidade dos grãos se torna constante por longos períodos 

após a secagem. O mofo vem se tornando um dos maiores problemas de 

armazém em decorrência de umidade elevada de grãos. 

Portanto, é estratégico que o dimensionamento e manejo do parque 

de secagem seja ajustado o quanto antes, que sejam intensificadas ações de 

conscientização, capacitação e incentivo a ampliação da estrutura para tal 

fim. 
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9. Fermentação do café conilon. 

A fermentação do café foi um dos grandes adventos tecnológicos 

para o cafeeiro conilon, pois ajudou a romper barreiras enfrentadas por este 

nos mercados mais exigentes. A ampliação do leque de aromas, a 

suavização da bebida, com amargor menos pronunciado conferidos por 

este processo foram pontos chaves para este sucesso. 

Mas, é importante ressaltar que se trata de um processo complexo 

que deve ser adotado com critérios técnicos e não conduzidos de forma 

empírica por leigos. Ainda são poucos os estudos referentes a este assunto, 

onde o que se vê mais proeminente é a disseminação desta prática pelas 

redes sociais, muitas vezes por interlocutores sem formação na área de 

alimentos e muito menos com experiência em processos de fermentação 

comerciais. Há grupos sérios se dedicando a este tema no ES e em outros 

estados, desenvolvendo vários estudos que devem ser levados em 

consideração. 

A repetibilidade de resultados e a pequena escala de produção ainda 

são os maiores desafios a serem enfrentados pelas técnicas preconizadas. 

E como todo processo fermentativo envolve riscos, inclusive para a saúde 

humana, a adoção da fermentação do café também deve ser feita de forma 

responsável e orientada por pessoa capacitada na área. 

A melhor opção para quem inicia na produção de café especial é 

aprimorar suas práticas de pós-colheita garantindo limpeza na bebida, a 

diminuição dos defeitos nos grãos e acerto no ponto de maturação. 

 

10. A identidade para a bebida do conilon. 

O desenvolvimento de padrões superiores é desafio para esta 

espécie, pois mesmo nas legislações pertinentes, o conilon é caracterizado 

com grande deficiência no Brasil. Por este motivo, foram adotados 
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protocolos internacionais como os empregados pelos R-Grader 

(CQI/UCDA). 

A institucionalização destes padrões no mercado, conferindo 

indicadores de qualidade que possam descrever melhor a bebida do conilon 

possibilitando melhor trânsito de sua identidade, deve ser realizado com 

um estudo amplo que observe todas suas origens e processos. 

Ainda seria ínfimo se comparado com o café arábica, a quantidade 

de degustadores formados com habilidade para a caracterização e 

avaliação do café conilon. Em 2009 quando o Incaper, por meio do Centro 

Regional de Desenvolvimento Rural do Norte, situado em Linhares, tinha-

se notícia de três ou quatro profissionais que “provavam” café conilon. Ao 

longo destes 13 anos foram formados mais de 160 degustadores num curso 

básico oferecido neste Centro por meio de parcerias com outras entidades 

como CETCAF e o CCCV. O mesmo vem ocorrendo em outras regiões do 

país onde esforços têm sido empregados na capacitação na avaliação do 

conilon. Mas ainda é pouco. A ideia descabida de que o conilon “seria 

tóxico” ou mesmo de que “não dá bebida” ainda persiste no íntimo até 

mesmo de quem o produz. 

O preconceito de que tendo conilon, a qualidade da bebida é baixa, 

necessita ser quebrado e para isso, ações de promoção da boa produção, 

com o emprego de técnicas mais adequadas vêm se tornando frequentes. 

O conilon vem subindo as montanhas alcançando o produtor habituado as 

boas práticas junto ao café arábica. Também, na baixa altitude, tem se 

observado a adoção do uso de métodos reconhecidos por resultar cafés 

especiais como o uso de terreiros cobertos e suspensos (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 e 7. Café conilon em terreiro coberto e coberto suspenso. 

 

Concursos de qualidade vêm se tornando cada vez mais frequentes 

na região produtora. Outra mudança importante no atual cenário é o 

surgimento de pequenas marcas de café com conteúdo 100% conilon na 

embalagem. A produção artesanal ao exemplo do que já ocorre no café 

arábica vem se ampliando. O costume do produtor de vender toda sua 

produção e ir ao mercado comprar café industrializado começa a se mostrar 

sem sentido. 

 

11. Da porteira para fora. 

A falta do café arábica decorrente das últimas intempéries climáticas 

que derrubaram a produção nos outros Estados força o mercado dos cafés 

superiores a abrir as portas ao café conilon. Mas isto trás responsabilidade 

do produtor ofertar qualidade em volumes maiores. As negociações 

também ocorrem em ambiente diverso do costumeiro ao produtor. É 

necessária presença constante em eventos, redes sociais, conhecer melhor 

o produto que oferece, investir na sua identidade. 

A inserção deste café em ambientes refinados, que exigem bebidas 

adocicadas e mais suaves deve ser orientada por quem conhece o conilon, 

pois o preparo equivocado pode colocar por água abaixo a sua aceitação. 
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O maior rendimento e a maior concentração de cafeína são poucos 

compreendidos, sendo em dadas circunstâncias considerados vantajosos 

ou não. Por exemplo, o que seria do chocolate especial, com maiores teores 

de cacau e amargor mais pronunciado, se seu cliente não estivesse apto a 

compreender que este faz parte de sua identidade? 

Portanto a moagem e a dosagem devem ser ajustadas para que o 

resultado não seja uma bebida de amargor forte e desagradável ao primeiro 

contato. Se estiver muito amargo, é simples, sugira colocar menos pó, o 

conilon rende mais e essa é sua maior vantagem. 

Também a sua torra deve ser mais compreendida e estudada, pois a 

composição de seus grãos infere alterações neste processo. Caso contrário, 

perde-se corpo ou sua sensível acidez. Os candidatos a serem seus mestres 

de torra devem ser apresentados a esta nova realidade com as técnicas 

ajustadas ao conilon. 

Portanto, a identidade marcante do café conilon, sua infinita 

variedade sensorial advinda dos diversos clones, processos e ambientes, 

devem ser apresentados de maneira inteligente. É o momento de se investir 

em ações de marketing conduzidas por equipes capazes devidamente 

qualificadas. Pois independente de marketing ou não, a região Norte, o ES 

como um todo, se tornará muito em breve o maior polo cafeicultor do 

mundo. 

 

12. Finalizando. 

O alinhamento da Ciência, da Academia, da Pesquisa, da Assistência 

Técnica, do setor produtivo, das Redes Sociais deve ser buscado. 

O técnico por formação, deve ter reforçado seu papel no contexto 

produtivo, na condução responsável da informação, ser ciente de seu papel 

e limitações, onde o mesmo transmite com facilidade o que aprendeu e se 

cala e cede a palavra perante aquilo para o qual não estudou. O profissional 
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que carrega agregado ao seu título o termo ‘engenheiro’, deve 

compreender que seu dever é questionar, avaliar com observação de dados 

e resultados científicos, buscar e aprimorar conhecimento e jamais aceitar 

como certo o que simplesmente é o comum. 

O produtor deve amadurecer e entender que para produzir com lucro, 

responsabilidade, social e ambiental, é necessário compromisso com seu 

aprimoramento constante. Buscar a melhor informação possível de fontes 

confiáveis sempre. É de suma importância que antes de tudo queira 

oferecer ao próximo um produto que ele mesmo gostaria de consumir e 

que o ambiente que se utiliza para sua atividade deve perpetuar-se para que 

haja a sucessão familiar no campo.  

Portanto a responsabilidade é grande e ao mesmo tempo ampla. Os 

papéis de todos envolvidos, do Poder Público à Sociedade devem estar 

claros e alicerçados. 
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