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Antonio Jackson de Jesus Souza1, Sylvana Naomi Matsumoto2,
Marcelo Ribeiro Malta3, Rubens José Guimarães4
(Recebido: 10 de setembro de 2011; aceito: 21 de junho de 2012)
RESUMO: Para caracterizar aspectos relacionados à qualidade química e física do café arábica, cultivado sob arborização e
a pleno sol, com manejo pós-colheita por via úmida e seca, foi desenvolvido o presente estudo. O delineamento experimental
utilizado foi em blocos casualisados, no esquema fatorial 2 x 2 (duas formas de cultivo – a pleno sol e arborizado com grevílea
e de duas formas de processamento – via seca e via úmida), constituídos de cinco blocos, totalizando 20 parcelas. A parcela foi
composta, após colheita e manejo pós-colheita, por volume de 10 litros de frutos de acordo com o tratamento. Na colheita, para
cada forma de cultivo, foi avaliado a massa úmida, seca e teor de umidade em 100 frutos. Na pós secagem foi determinada a
massa seca do café e massa do café beneficiado. Para a determinação da qualidade do café foram realizadas análises físicas e
químicas. Observou-se efeito da interação manejo pós-colheita e sistema de cultivo, nas características massa úmida e massa
seca de café, rendimento do café e acidez titulável total. O processamento por via úmida incrementa o rendimento do fruto e
a massa do café beneficiado. Cafés arborizados apresentam menor número de defeitos, maiores teor de açúcares não redutores
e açúcares totais. A associação de árvores aos cafezais contribui para melhorar os aspectos físicos e químicos dos grãos. A
utilização do manejo pós-colheita por via úmida, melhora a qualidade física do café.
Termos para indexação: Arborização, cultivo, Coffea arabica.

QUALITY OF SHADED AND UNSHADED COFFEE, IN POST-HARVEST MANAGEMENT
IN SOUTHWESTERN BAHIA
ABSTRACT: This study was developed to characterize aspects related to the physical and chemical quality of Arabica coffee
grown under shading and full sun with wet and dry post-harvest management. The experimental design was a randomized
block in factorial 2 x 2 (two forms of farming - full sun and wooded with grevillea and processing two forms - dry and wet),
consisting of five blocks, totaling 20 plots. Plots were, after collection and manegement post-harvest by volume of 10 liters
of the fruit according to treatment. At harvest, for each form of cultivation, the was evaluated, wet mass, drought mass and
moisture content of 100 fruits. Was determined after drying the dry mass coffee and mass of coffee. To determine the quality of
coffee was analyzed for physical and chemical properties. There was a significant interaction between postharvest manegement
and characteristics of the coffee plantations in wet weight and dry weight of coffee, coffee yields and total titratable acidity.
The wet processing increases the yield of the fruit and the mass of coffee. Coffee wooded have fewer defects, higher percentage
of coffee retained in the sieve 17 above and a higher concentration of non-reducing sugars and total sugars. The association
of coffee trees to contribute to improved physical and chemical aspects of the grains. The use of wet postharvest management,
improves the physical quality of the coffee.
Index terms: Shading, culture, Coffea arabica.

1 INTRODUÇÃO
A arborização é uma técnica muito utilizada
para a proteção de cafezais, contra as adversidades
climáticas (CAMARGO, 1998). A interação do
componente arbóreo ou arbustivo com os fatores
bióticos e abióticos condiciona um microclima
favorável, durante as fases juvenis e produtivas do
cafeeiro, podendo amenizar os efeitos de estresses
relacionados à exposição de maior incidência de
radiação, bem como da temperatura, em cultivo
a pleno sol (MATSUMOTO; VIANA, 2004).
Fatores como a maior relação entre área foliar

e número de frutos por planta, aliados ao maior
período de desenvolvimento do fruto, permitem
frutos de maior tamanho (VAAST et al., 2006).
Araújo et al. (2007) observaram maior tamanho
e peso dos frutos provenientes de cafeeiros
arborizados em relação aos conduzidos a pleno
sol, resultando assim, maior volume de café
beneficiado. Essa característica deve-se, em parte,
ao menor grau de abscisão dos frutos em cafeeiros
arborizados, promovendo um maior volume de
café colhido (LIMA et al., 2007).
A qualidade do café está diretamente
relacionada ao tipo de preparo pós-colheita. Os

Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Agricultura/DAG - Setor de Cafeicultura - Cx. P. 3037- 37200-000 Lavras - MG - jacksonagro@gmail.com
2
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB / DFZ / Fisiologia Vegetal - Cx.P. 95 - Vitória da Conquista - BA 45083-900 - sylvananaomi@yahoo.com.br
3
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4
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cafés descascados, despolpados e desmucilados
apresentam características superiores de bebida
em relação ao café natural, visto que, no
processamento por via úmida ocorre a remoção
da mucilagem, porção do fruto que pode
favorecer o desenvolvimento de fermentações
microbianas (BORÉM et al., 2008). Objetivouse, neste trabalho, avaliar aspectos da qualidade
do café, cultivado sob arborização e pleno sol,
processados por via úmida e seca, na região
sudoeste da Bahia.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma propriedade
localizada no município de Barra do Choça –
Bahia, situado a 922 m de altitude, (14°51’S e
40°37’O). As mudas da cultivar Catuaí Amarelo,
foram plantadas em Janeiro de 2001, em
espaçamento 4 x 1 m. Nos tratamento com sistema
arborizado, foram utilizadas plantas de grevílea
(Grevillea robusta A. Cunn.), implantadas em
Janeiro de 2001, em espaçamento 16 x 8 m. A
coleta dos frutos de café, em ambas as formas de
cultivo, foi realizada por meio da colheita manual
seletiva, retirando da planta somente os frutos
cerejas e passas. Ao final do dia, parte do volume
de café colhido foi submetido ao processamento
por via úmida. Outra parte dos frutos colhidos
de ambas as formas de cultivo foi preparada pela
via seca.
No café descascado, a mucilagem foi
removida por meio da fermentação. Para a
secagem do café, foi utilizada estufa de filme
agrícola, localizada na UESB, Campus de Vitória
da Conquista – BA. Os frutos de café foram
submetidos à secagem até atingir umidade ideal
para armazenamento (11,5%).
Avaliações de massa úmida (MU), massa
seca (MS), teor de umidade (TU) e rendimento
do fruto (RF) foram realizadas em amostras
constituídas por 100 frutos no momento da
colheita, submetidos à estufa de circulação de ar
à temperatura de 60 ºC por 48 horas. Com a MU
e MS foram determinados TU e RF, de acordo
com as fórmulas TU = (MU-MS)/MS*100 e RF =
MS/MU*100 respectivamente, com os resultados
expressos em percentual. Na pós-secagem foram
determinadas a massa seca da parcela (MSP) e a
massa beneficiada de café (MB).
As classificações físicas foram realizadas no
laboratório de classificação de café da Cooperativa
Mista Agropecuária Conquistense – COOPMAC,
por profissional credenciado ao Ministério da
Agricultura. Em amostras com 300 gramas de café

beneficiado, submetidas a um jogo de peneiras
foram selecionados os cafés 17 acima (17 UP),
(13/16) e moca 10 (MC). Os cafés não retidos
nas peneiras e brocados foram classificados como
brocados e chochos (BC). Nas frações retidas de
cada peneira foi determinado o percentual de café
e separados os defeitos, quantificando-se o número
de defeitos (DEF) (BRASIL, 2003).
Características relacionadas à composição
química do café foram realizadas no Laboratório
de Qualidade do Café na Empresa Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG
por meio dos parâmetros acidez titulável total
(ATT), segundo Carvalho et al. (1994); cafeína
(CAF) segundo Li, Berguer e Hartland (1990);
potencial hidrogeniônico (pH) avaliação
realizada em peagâmetro digital marca
DIGIMED-DMPH-2; açúcares redutores (AR),
açúcares não-redutores (ANR), açúcares totais
(AT) extraídos pelo método de Lane-Enyon,
citado pela Association of Official Analytical
Chemistry - AOAC (1990) e determinada pela
técnica de Somogy adaptada por Nelson (1944);
atividade enzimática da polifenoloxidase (PFO)
segundo Carvalho et al. (1994) e condutividade
elétrica (CE) segundo Loeffler, Tekrony e Egli
(1988). Os parâmetros de sólidos solúveis (SS),
ácidos clorogênicos totais (ACT) e compostos
fenólicos totais (CFT) foram determinados
segundo AOAC (1990).
Utilizou-se o delineamento em blocos
inteiramente casualizados, com os tratamentos
arranjados em esquema fatorial 2 x 2 , com
cinco repetições, sendo os tratamentos formados
por frutos colhidos em lavoura de café arábica,
cultivar Catuaí Amarelo arborizado e a pleno sol,
e esses frutos, em duas vias de processamento
(úmida e seca). Cada parcela foi constituída
por 10 litros de café cereja ou café despolpado,
dispostas em armações de madeira, com área
útil de 1 m². Os dados obtidos foram submetidos
a testes de homogeneidade e normalidade,
seguidos da análise de variância e teste F a 5%
de probabilidade, por meio do software SAEG,
versão 9.1.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Maiores valores de MU e MS foram
observados em cafés processados por via seca
em relação à via úmida, no sistema de cultivo
arborizado e a pleno sol (Tabela 1). A remoção
do exocarpo e da mucilagem, presentes no fruto
do café contribuiu de modo efetivo para tal
comportamento. Saraiva et al. (2010) observaram
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que a via úmida reduziu a massa de café a ser
seca, diminuiu o volume do café a ser armazenado
e beneficiado, além de reduzir os riscos de
fermentações indesejáveis na secagem.
A MU e MS de cafezais arborizados foram
maiores quando comparados a cafezais a pleno sol,
embora a amplitude de valores tenha sido inferior
à verificada quando a distinção entre vias foi
realizada. Araújo et al. (2007) verificaram maior
volume e peso dos frutos cereja provenientes de
cafezais arborizados com grevíleas, em relação aos
conduzidos a pleno sol. Os autores atribuíram tal
característica a fatores como a maior relação entre
área foliar e número de frutos e ao maior período
de formação do fruto junto à planta-mãe. Assim
torna-se evidente a contribuição do componente
arbóreo para a formação de frutos com maior
massa, o que pode beneficiar o cafeicultor.
Deve ser ressaltado que a redução após a
operação de secagem, confere um decréscimo na
massa seca por remoção de parte consideravel da
umidade no fruto como observa (Brooker;
BAKKER-ARKEMA; HALL, 1992) conduzindo
à redução da massa de grãos agrícolas com a
diminuição do teor de umidade.
Para RF foram observados maiores valores
para cafés cultivados a pleno sol, em relação ao
cultivo arborizado (Figura 1A). Essa condição
deve-se ao fato de cafés arborizados apresentarem
maior quantidade de casca e mucilagem, como
observado por Pezzopane et al. (2007) em café
arábica, cultivar IAC 4045 cultivado a pleno sol e
consorciado com bananeira “Prata-Anã”.
O RF do café processado por via úmida
foi maior que o observado por via seca (Figura 1
B). Esse efeito deve-se à retirada de componentes
do fruto de baixa densidade como a mucilagem

e o exocarpo, durante o manejo pós-colheita. A
mucilagem pode variar de 20 a 25%, da base úmida
do fruto cereja e de 0,5 a 2,0 mm em espessura,
dependendo da variedade, estádio de maturação e
condições ambientais de cultivo (ELIAS, 1978).
Para TU foi observado maior valor em frutos
provenientes de cafés arborizados,comparado
com frutos de cafés cultivados a pleno sol (Figura
1 C). Esse fato pode estar associado à presença
do componente arbóreo na formação de um
microclima com temperaturas amenas e menor
incidência de ventos, o que contribui para a
conservação da umidade presente nessa forma de
cultivo (MATSUMOTO; VIANA, 2004).
De acordo com os resultados apresentados
na Figura 1D, frutos de café, processados por
via seca, apresentaram maior umidade (64%)
comparados com os frutos de café processados
por via úmida (53%). Segundo Silva et al.
(2006), cafés cereja beneficiados por via seca
apresentaram umidade de 71,8 %, enquanto que,
para via úmida os mesmos autores encontraram
frutos com umidade de 45% nos frutos. Assim, os
frutos processados por via seca apresentam maior
umidade por conter no exocarpo parte considerada
da umidade presente na mucilagem. A remoção da
mucilagem e do exocarpo no processamento por
via úmida (despolpado) contribui para redução da
umidade nos frutos.
Neste trabalho, foram verificados índices
entre 52,15% a 77,94% de rendimento para os
cafés analisados. Segundo Gaspari-Pezzopane,
Medina Filho e Bordignon (2004), em estudo com
o café arábica, cultivar Catuaí, conduzidos a pleno
sol e processados por via seca, verificaram índices
semelhantes aos observados no presente estudo
(55,3%). Para os cafés provenientes de cafezal

TABELA 1 – Massa úmida (MU) e massa seca (MS) em frutos de café arábica provenientes de sistemas arborizados
e a pleno sol, submetidos a manejo pós-colheita, via seca e úmida.
MU
Arborizado
Pleno sol
Média
CV = 1,44%
MS
Arborizado
Pleno sol
Média
CV = 1,60 %

Via seca
135,22 A a*
120,82 A b
128,02
Via seca
47,80 A a*
44,12 A b
45,96

Via úmida
72,96 B a
68,05 B b
70,50

Média
104,09
094,43
-

Via úmida
33,53 B a
32,13 B b
32,83

Média
40,66
38,12
-

Letras maiúsculas distintas indicam diferença no manejo pós-colheita, médias com letras minúsculas distintas indicam
diferenças no sistema de cultivo, pelo teste F, a 5% de probabilidade.

*
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FIGURA 1 – Rendimento médio e teor de umidade em 100 frutos e massa de café seco e massa do café beneficiado
em 10 litros de café arábica, provenientes de sistemas arborizados e a pleno sol, submetidos a manejo pós-colheita
via seca e úmida.
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conduzidos no sistema arborizado e a pleno sol,
menores valores de RP foram verificados quando
esses foram submetidos à via seca (Tabela 2). Tais
resultados deve-se à presença da mucilagem e
exocarpo no fruto. Esses componentes apresentam
baixo peso especifico, que contribuem para a
redução da massa do café e, consequentemente
favoreceu para redução de RP.
Ao observar-se o rendimento do café na via
úmida, no que diz respeito aos sistemas de cultivo
foram verificados maiores valores de rendimento
para o sistema de cultivo a pleno sol (77,94%)
(Tabela 2). Os resultados diferem do encontrado
por Muschler (2001), que avaliou o incremento
na qualidade, em regiões sub-ótimas para o
café na Costa Rica. Muschler (2001) observou
que cafés provenientes de cultivo a pleno sol
e arborizado, com diferentes níveis de eritrina
(Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook), em
manejo por via úmida, apresentaram rendimento
variando de 81,4% a 83,4% respectivamente,
porém não significativo. No presente estudo, nas
diferentes formas de manejo pós-colheita, quando
analisado o contraste entre as conduções foram
verificados maiores valores do RP em sistema de
cultivo a pleno sol. Estes valores corroboram com
Pezzopane et al. (2007).
Pezzopane et al. (2007) encontraram
valores de rendimento maiores para o sistema
a pleno sol (44,6%), em relação ao cultivo
consorciado com bananeira ‘Prata-Anã’ (42,9%).
O menor rendimento do café arborizado pode
ser relacionado ao maior volume de casca e
mucilagem dos frutos, quando comparado aos
cafezais conduzidos a pleno sol.
Para a massa do café seco da parcela
(MSP), de forma semelhante ao observado para
as amostras de 100 frutos, maiores valores foram
observados em frutos provenientes de áreas
arborizadas (Figura 1 E). Tal informação pode
ser aplicada a estudos posteriores em que ocorra
a necessidade de manipular amostras de menor
porte, indicando possibilidade de utilizar parcelas

menores, sem prejuízos relacionados à avaliação
quantitativa de massa seca de frutos. Geromel
et al. (2008) verificaram que, embora o tamanho
dos frutos de cafeeiros arborizados (Coffea
arábica L. cv. IAPAR 59) tenha sido superior aos
provenientes de cafeeiros a pleno sol, não houve
diferenças quando a massa dos frutos foi avaliada.
O maior volume de frutos sob sombreamento
foi atribuído ao maior desenvolvimento do
perisperma. Entretanto, Muschler et al. (2001)
não verificaram diferenças no tamanho do fruto
para cafeeiros semissombreados com níveis de
sombreamento variando entre 40% a 80%, em
condição de campo.
Menor MSP foi verificado para cafés
provenientes do processamento por via seca (café
coco) em relação à via úmida, por apresentar
frutos com mucilagem e exocarpo, componentes
de baixo peso especifico que contribuem para a
redução da massa do café (Figura 1 F).
A MB proveniente do manejo arborizado
foi maior quando comparada com os frutos do
café manejado a pleno sol (Figura 1 G). Os cafés
arborizados tendem a apresentar maior massa
por seus frutos permanecerem maior tempo junto
à planta, proporcionando maior acúmulo de
fotossimilados (VAAST et al., 2006).
Araújo et al. (2007) encontraram maior
tamanho e peso dos frutos provenientes de
cafeeiros arborizados em relação aos conduzidos
a pleno sol, resultando em maior volume de café
beneficiado. Araújo et al. (2007) atribuíram tal
característica à maior relação entre área foliar e
ao maior período de desenvolvimento do fruto,
permitindo sua maior qualidade .
Ao comparar-se a massa do café
beneficiado, processado por via úmida e por via
seca foi encontrada diferença entre os tratamentos
(Figura 1 H). O café processado por via úmida
apresentou maior massa quando comparado
com o café processado por via seca. Esse
comportamento deve-se à remoção de parte do café
chocho e mal formado, na lavagem desses frutos.

TABELA 2 – Rendimento da parcela (RP) com café arábica provenientes de sistemas arborizados e a pleno sol,
submetidos a manejo pós-colheita, via seca e úmida.
RP
Arborizado
Pleno sol
Média
CV = 1,07%

Via seca
52,15 B b*
55,24 B a
53,69

Via úmida
76,92 A b
77,94 A a
77,43

Média
54,53
66,59
-

Letras maiúsculas distintas indicam diferença no manejo pós-colheita, médias com letras minúsculas distintas indicam
diferenças no sistema de cultivo, pelo teste F, a 5% de probabilidade.

*
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No momento da lavagem do café os frutos dotados
de maior densidade são separados no lavador, e
esses frutos são utilizados no processamento por
via úmida (BORÉM et al., 2008). Assim, os cafés
provenientes da via úmida apresentam maior
massa que os cafés procesados por via seca.
Por
apresentar
maior
massa,
o
processamento por via úmida confere a formação
de lotes com grãos de maior diâmetro (peneira), o
que contribui para maior presença de compostos
químicos (sólidos solúveis, açúcares e ácidos),
favorecendo a formação de bebidas de qualidade
superior como observado por Farah et al. (2006),
em estudo de correlação entre a prova de xícara
e atributos químicos encontrados em cafés
beneficiados do Brasil.
Nos estudos realizados no México por Lin
(2009), sobre diferentes níveis de sombreamento
em café arábica cultivar Bourbon, foram
constatados que a radiação solar, a temperatura,
e a umidade do solo interferiram no crescimento
dos frutos, sendo esses fatores ambientais
fortemente controlados pela presença do
componente arbóreo, no tamanho. Para o peso
do fruto foi verificada elevada correlação com a
umidade do solo.
Quanto à classificação por peneira (Figura
2A), de maneira geral, foi observado que a
utilização do componente arbóreo no cultivo dos
cafezais contribui para a melhoria da qualidade da
produção, visto que foi verificada alta porcentagem
de grãos maiores (17UP) e redução de elementos
de depreciação dos cafés brocados e chocos (BC)
(Figura 2 A). Menor porcentual de grãos BC
foram encontrados em frutos provenientes de
cultivo arborizado, quando comparados aos cafés
cultivados a pleno sol (Figura 2 C). A elevada
concentração de grãos classificados como 17UP
provenientes do manejo arborizado, confere maior
homogeneidade posterior nas operações de torra,
conforme observado por Salla (2009).
De acordo com Geromel et al. (2008),
frutos de café desenvolvidos em condição de
sombreamento são maiores que sob condição
a pleno sol. Entretanto, no presente estudo, tal
comportamento foi verificado somente para a
classe 17UP, não sendo observada diferença para
13/16 e MC (Figura 2 A). Ricci, Menezes e Costa
(2006) verificaram que 71,1% dos frutos avaliados
sob o cultivo sombreado foram retidos na peneira
17UP. Contrapondo as considerações anteriores,
em estudo realizado por Muscheler (2001), a
condição de diferentes períodos de sombreamento
artificial, em ramos produtivos de café não alterou

a classificação dos grãos em comparação com
plantas cultivadas a pleno sol.
Com uma visão mais abrangente, Bosselman
et al. (2009) relataram que o sombreamento
pode elevar o tamanho do fruto desde que se
condicionem níveis ótimos de temperatura e
luminosidade. Para Muscheler (2001), em estudo
com cafeeiros da variedade Catimor, o aumento
dos níveis de sombreamento proporcionou uma
concentração de cafés classificados como 17
UP. A presença de árvores nos cafezais promove
a redução da temperatura e da incidência de
radiação luminosa resultando num prolongamento
do período de maturação e condicionamento
de maior fluxo de carboidratos para cada fruto
formado, respectivamente (VAAST et al., 2006).
A disponibilidade de fotoassimilados
foi relacionada ao efeito do sombreamento em
restringir a formação de botões florais e elevar a
área foliar total da planta, resultando em aumento
da relação de área foliar por fruto (VAAST et al.,
2006). A bienalidade mais intensa no cultivo a
pleno sol pode ser outro fator a interferir na maior
quantidade de cafés chochos nessa forma de
cultivo, para anos de baixa produção.
Quando avaliado o tratamento pós-colheita
foi verificado que o manejo dos frutos de café por
via úmida apresentou maior porcentual de grãos
retidos na peneira 17 UP (Figura 2 B). Deve ser
salientado que no manejo pós-colheita dos cafés
cultivados no Planalto da Conquista, a lavagem
dos frutos, até então, era uma etapa utilizada
somente no processamento por via úmida. Devido
à imersão dos frutos em água, grande parte
dos frutos chochos e mal formados (de menor
densidade), tende a ocupar as porções superficiais
do lavador. Assim, esses frutos são facilmente
separados e descartados, elevando a porcentagem
de frutos de maior tamanho em outra porção, que
são processados por via úmida. O café processado
por via seca, por não ser lavado, foi posto para
secar de forma integral, sem separação dos frutos
chochos na lavagem, apresentando assim, uma
menor porcentagem de café retida na peneira 17
UP.
Ao avaliar o tratamento pós-colheita foi
verificado que o manejo por via úmida apresentou
menor porcentual de grãos brocados e chochos
(Figura 2 D). A remoção do café chocho da
porção sobrenadante não é realizada por completo
na operação de lavagem dos frutos devido à
sedimentação desses pelo seu elevado teor de
umidade, tornando-os mais pesados. De acordo
com Illy et al. (1982), a desorganização celular
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observada em cafés classificados como defeitos
eleva a capacidade de absorção de água desses
na medida em que aumenta o nível dos danos
celulares. Malta, Pereira e Chagas (2005) alertam
para o efeito negativo da presença dos defeitos na
interpretação da análise qualitativa da bebida dos
cafés.
No manejo pós-colheita por via seca, o
café seco de forma integral apresentou maior
porcentagem de frutos brocados e chochos
(Figura 2 D). Na região de Barra do Choça, os
frutos são colhidos e abanados no campo, não
sendo realizada a lavagem no processamento por
via seca. A eliminação desses cafés é realizada no
momento do beneficiamento do café, compondo
assim, o café classificado como “escolha”. No
presente estudo, a contribuição do café “escolha”
não foi observada.
Knop, Bytof e Selmar (2006) não
verificaram efeito do manejo pós- colheita para
o teor de sacarose. Contudo, diferentemente do
presente estudo, foi observada redução dos teores
de frutose e glicose. Para os cafés processados por
via úmida foi verificada elevação de ANR e AT,
para os cafés provenientes de áreas arborizadas
(Figura 2 E e 2 F). Comportamento semelhante foi
verificado anteriormente por Guyot et al. (1996).
Os referidos autores constataram em Cuilapa,
Guatemala, um incremento de 4% de ANR em
frutos de cultivo sombreado em relação ao cultivo
a pleno sol.
Geromel et al. (2008) verificaram maior
valor para a relação entre açúcares redutores e
não redutores em cafés arborizados. Com maior
disponibilidade de substrato, a atividade de fungos
e bactérias também sofrem elevações resultando
em acidez presente em cafés arborizados.
Segundo Jackelers e Jackels (2005), de forma
geral, a transição entre a fase de formação e
maturação do fruto de café é acompanhada por
uma interrupção na quantidade de carboidrato
e de uma redução na relação entre açúcares
redutores e açúcares não redutores (AR/ANR) no
perisperma da semente de café. De acordo com
Geromel et al. (2008) o maior tamanho do grão,
sob a condição de sombreamento, apresenta
maior relação AR/ANR.
Geromel et al. (2006) descreveram que
a enzima síntese da sacarose tem um papel
determinante no acúmulo de ANR nos últimos
estádios de desenvolvimento dos tecidos do
pericarpo e endosperma dos frutos de café. Em
estudo posterior, Geromel et al. (2008) verificaram
que, em condição de sombreamento, nos últimos

estádios de desenvolvimento dos frutos houve
queda de ANR e manutenção da elevação de AR
em comparação à condição de cultivo a pleno
sol. Apesar das alterações descritas, de forma
semelhante ao presente estudo, a concentração de
ANR dos cafés sombreados manteve-se superior
aos cafés a pleno sol.
Joet et al. (2010), analisando a influência
de fatores ambientais no processo por via úmida
e as interações bioquímicas dos compostos de
café arábica, observaram que a temperatura
do ar, durante o desenvolvimento do fruto
de café, pode influenciar as rotas de diversos
compostos, dentre eles, os açúcares e ácidos
clorogênicos. Foi verificada maior atividade da
polifenoloxidase (PFO), em frutos de café via
úmida (Figura 2 G). Quando os frutos foram
submetidos a manejo por via úmida, a retirada
da casca e mucilagem dos frutos reduziu os
processos de injúria microbiológica por meio da
fermentação.
Apesar dos processos de manipulação
por via úmida promoverem certo grau de injúria
mecânica aos frutos, a redução dos fatores
relacionados às injúrias microbiológicas tiveram
maior impacto na atividade da PFO. Santos,
Chalfoun e Pimenta (1998), em estudo com
processamento por via úmida e tipos de secagem
do café sobre a composição química verificaram
que o café cereja descascado, seco em terreiro
apresentou maior atividade da enzima PFO,
quando comparado com cafés secos em secador.
Os autores sugerem que a vulnerabilidade da
integridade da membrana celular dos frutos,
quando esse café é descascado e transferido
para o secador com temperaturas de 60ºC, pode
provocar alterações dos compostos químicos e
redução da PFO.
Para Koshiro et al. (2007), os ácidos
clorogênicos são os principais metabólitos
secundários encontrados em frutos de café.
Avelino et al. (2005) afirmam que o teor de ACT
está diretamente relacionado ao macroclima
das regiões de cultivo, principalmente às
variações térmicas. Dentre os fatores principais
que alteram a amplitude térmica dos locais
de cultivo, a altitude foi considerada como o
fator de maior impacto quando comparado ao
sombreamento. Vaast et al. (2006) observaram
maiores valores de ACT para cafés sob
sombreamento. No presente estudo não foi
verificado efeito do regime de luz incidente
para o ACT. Comportamento semelhante foi
verificado por Geromel et al. (2008).
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FIGURA 2 – Peneiras, cafés brocados e chochos, açúcares não redutores, açúcares totais, polifenoloxidase e
ácidos clorogênicos totais em café arábica proveniente de sistemas arborizado e a pleno sol, submetidos à manejo
pós-colheita via seca e úmida.
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No presente estudo, os cafés processados
por via seca apresentaram maiores valores de
ACT (Figura 2 H), caracterizando efeito do
manejo pós-colheita. De modo semelhante,
Balylaya e Clifford (1995) verificaram a
ocorrência de maiores valores de ACT para café
arábica submetido ao processamento por via seca.
Entretanto, para os frutos de Coffea arabica L.
das cultivares Bourbon amarelo, Catuaí vermelho
e Rubi, Duarte, Pereira e Farah (2010) não
observaram diferenças entre o processamento via
úmida e via semisseca.De acordo com o mesmo
autor, os híbridos e para os cafés Robusta, os
teores de ACT, submetidos ao processamento
via úmida foram superiores aos submetidos à
via semisseca. Murthy e Manonmani (2009)
observaram menores teores de ACT para cafés
arábica, quando comparados à Robusta.
Farah et al. (2006), avaliando a correlação
entre a prova da xícara e atributos químicos de
cafés brasileiros observou maiores teores de ACT
para cafés de qualidade inferior e menores valores
foram associados a cafés de melhor qualidade.
Dessa forma, no presente estudo, os cafés
processados por via úmida tendem a apresentar
qualidade superior.
Os valores de ATT encontrados foram
considerados elevados (Tabela 3). De acordo com
Borém et al. (2008) a causa da elevação dos valores

de ATT está relacionada aos efeitos degenerativos
nas membranas dos frutos. Tais injúrias seriam
promovidas pelas elevadas temperaturas no
ambiente de secagem, resultando em liberação de
ácidos orgânicos.
Nos cafeeiros mantidos a pleno sol não foi
verificado efeito do manejo pós-colheita (Tabela
3). Para os cafeeiros arborizados, maiores valores
de ATT foram observados para o processamento
por via seca. Entretanto, Jackelers e Jackels
(2005) observaram que, no processo por via úmida
houve elevação da acidez devida à alteração da
matriz de carboidratos presente na mucilagem
aderida ao endocarpo do fruto, como resultado da
fermentação.
Como no presente experimento, o
revolvimento dos cafés processados por via úmida
e via seca foi realizado em mesma intensidade, a
maior presença de açúcares nos cafés arborizados
e por via seca favoreceu a maior disseminação
de patógenos. A busca por cafés cereja natural
com menor acidez poderá ser obtida com uma
secagem mais rápida, com maior revolvimento da
massa de frutos. Nos frutos processados por via
seca, a presença da arborização elevou os valores
de ATT em comparação à condição de pleno sol.
Entretanto, para o processamento por via úmida
não foi constatado o efeito da arborização em
relação à ausência dessa (Tabela 3).

TABELA 3 – Acidez titulável total (ATT) de café arábica, provenientes de sistema arborizado e a pleno sol,
submetidos à manejo pós-colheita via seca e úmida.
ATT
Arborizado
Pleno sol
Média
CV = 3,78%

Via seca
219,00 A a*
207,00 A b
213,00

Via úmida
202,00 B a
206,00 A a
204,00

Média
210,50
206,50
-

Letras maiúsculas distintas indicam diferença no manejo pós-colheita, médias com letras minúsculas distintas indicam
diferenças no sistema de cultivo pelo teste F, a 5% de probabilidade.

*
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4 CONCLUSÕES
A associação de árvores aos cafezais contribui
para melhorar os aspectos físicos e químicos dos
grãos. A utilização do manejo pós-colheita por via
úmida, melhora a qualidade física do café.
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(Recebido: 12 de setembro de 2011; aceito: 4 de junho de 2012)
ABSTRACT: The aim of this study was to fill in gaps in knowledge regarding the interaction among shading systems, stages of
development and cultivars on the initial growth of coffee plantlets, with due attention to adequate mathematical models, and to
allow interpretations in light of currently emerging knowledge on this theme. The cultivars Catuaí (IAC 144), Catucaí 2SL, and
Acauã were subjected to levels of light restriction of 30%, 50%, and 70%, and to full sunlight. The experiment was conducted
from January to June 2007 in the experimental field at the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da
Conquista, the state of Bahia, Brazil. In each trial defined by level of light restriction, a randomized block experimental
design was used with five replicates, and the treatments were arranged in a split-plot design in which the main plot consisted
of cultivars and the assessment times constituted the split-plots. Each experimental unit consisted of 12 plants. Vegetative
development assessments began 30 days after emergence and were conducted at 15-day intervals until 90 days. The light
restriction levels and assessment periods, as well as the interaction between those factors, affected all the growth characteristics
evaluated. With the exception of stem diameter, all other growth parameters had similar behavior in relation to the number of
days after emergence and levels of light restriction. In general, the morphological changes in the initial growth of the coffee
plantlet were more intense under light restriction values from 30% to 50%, and Catucaí 2SL presented greater development in
comparison to Catuaí (IAC 144) and Acauã.
Index terms: Coffea arabica, shading, insolation, ecophysiology.

PLASTICIDADE MORFOLÓGICA DE TRÊS CULTIVARES DE
CAFEEIRO SOB GRADIENTE DE LUZ
RESUMO: Objetivou-se, neste estudo, preencher as lacunas de conhecimento sobre a interação entre regimes de sombreamento,
estágios de desenvolvimento e cultivares para o desenvolvimento de mudas de cafeeiros, com a devida atenção ao tratamento
matemático e possibilitar interpretações, à luz do conhecimento atual emergente sobre este tema. Diante disso, conduziu-se
este trabalho para avaliar o crescimento inicial de cultivares de cafeeiro, cultivadas sob diferentes níveis de restrição luminosa.
O experimento foi conduzido de janeiro a junho de 2007, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, em Vitória
da Conquista, BA. Quatro ensaios foram definidos por níveis de 30%, 50% e 70% de restrição luminosa e plantas mantidas a
pleno sol. Para cada ensaio utilizaram-se as cultivares Catuaí (IAC 144), Catucaí 2SL, e Acauã, procedendo-se com coletas
dos dados a partir dos 30 dias após emergência, em intervalos de 15 até 90 dias. Em cada ensaio, definidos pelos níveis de
restrição de luz, utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco repetições, sendo os tratamentos
dispostos em esquema de parcelas subdivididas, com as cultivares nas parcelas e as épocas de avaliação nas subparcelas.
Cada unidade experimental foi constituída por 12 plantas úteis. Os níveis de radiação e os períodos de avaliação, bem como a
interação entre esses fatores, afetaram todas as características avaliadas. Com exceção do diâmetro do caule, todos os outros
parâmetros de crescimento tiveram um comportamento semelhante em relação ao número de dias após a emergência e níveis
de restrição luminosa. Em geral, as alterações morfológicas no crescimento inicial do café foram mais intensas sob valores
de restrição luminosa entre 30% e 50% e Catucaí 2SL apresentou um maior desenvolvimento em comparação com Acauã e
Catuaí (IAC 144).
Termos para indexação: Coffea arabica, sombreamento, insolação, ecofisiologia.

1 INTRODUCTION
Brazil is the world’s largest coffee producer
and exporter with 2,351.3 hectares planted with
coffee, and the State of Bahia is a potential area
of focus for expansion of the country’s coffee
production (COMPANHIA NACIONAL DE

ABASTECIMENTO - CONAB, 2012). The
main producing areas are in this region, the high
plains of Conquista, the western region, and the
coastal region, though productivity indices are
not homogeneous. Even in areas where there is
intense demand for technology, the sustainability
of cultivated coffee systems has been questioned.
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In order to increase competitiveness
and to benefit the coffee sector, a clear-sighted
evaluation, since the phase of seeding, of the coffee
production system in the State of Bahia must be
conducted. According to Marcuzzo et al. (2005),
the production healthy and vigorous seedlings is
one important factors to the development coffee
crop. In doing so, some basic aspects, though
of utmost importance, must be analyzed with
for example the radiation level. In the State of
Espírito Santo, producers of Robusta coffee have
indicated the effectiveness of restricting light in
the establishment of seedlings, arguing that light
restriction causes plants to adapt more quickly to
the fields.
In studies conducted in the State of Espirito
Santos by Braun et al. (2007), it was observed
that initial seedling growth was more robust
under 75% light restriction. Paiva, Guimarães e
Souza (2003) evaluated Arabica coffee seedlings
in the region of Lavras, Minas Gerais, and
observed higher vigor in seedlings submitted
to a 50% light restriction. However, this higher
vegetative growth in shoots and root parts must
be evaluated with caution. The direct relation
between such characteristics and adaptability to
transplanting conditions is not clear., whence,
there is a requirement to conducted studies in
climatic condition in State of Bahia.
Plants with larger leaf area can have
intense transpiration, resulting in higher stress
potential under field conditions. With respect
to root system vigor, not only mass, but also
total root length and lateral root development
should be analyzed because the restriction of
light incidence can reduce this and, consequently
minimize the water and nutrients absorption.
Despite their low saturation irradiation (300 to
600 μmol photons m-2 s-1), coffee plants show
morphological and physiological adaptations
under shading conditions (Matsumoto;
MOREIRA; VIANA, 2002).
According to Baliza et al. (2012), the major
values of CO2 assimilation were verified in coffee
plants cultivar Catucaí Amarelo 2SL submitted
to artificial shading in a dry and rainy season.
Araújo et al. (2008) described that variations
in specific leaf area and leaf inclination that
occur in response to light gradient should be
associated to diffusive alterations of gas exchange
in plant-atmosphere interaction. However
neither mesophyll capacity for CO2 fixation nor
photoinhibition of photosynthesis were able to
maintain the photosynthetic apparatus in a range

of light gradient. So, morphological or anatomical
plasticity may have a greater acclimative
importance than physiological plasticity of leaves
submitted to shading. It may be adverse that in
the present study, the structure of canopy and root
system of plantlets were different of those older
plants, in a field condition.
The use of nurseries with 50% shading/
light restriction is a standard management practice
for the production of seedlings in all of Brazil.
Nevertheless, it must be emphasized the need to
evaluate the interface between light restriction,
stage of development and new cultivars of plants
being cultivated, for the reason that the amplitude
of variation due to light gradient. This fact was
exposed by Moraes et al. (2010) with an elegant
argument, let a thinking that a full sunlight
exposure of coffee seedling may be viable option
to coffee grower, because in this study, it coming a
superior performance when compared to seedlings
grown in the shade.
Based on explained above, this study
was carried out in order to evaluate by means a
mathematical models, in a period of 90 days, the
effect of artificial light gradient on morphological
plasticity of coffee plantlets cultivar Catuaí (IAC
144), Catucaí 2SL, and Acauã.
2 MATERIAL AND METHODS
The experiment was carried out during
the period from January to June 2007 in the
agricultural field of Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia – UESB, in Vitória da
Conquista, BA, located at 14º 53’ South and
40º 48’ West, at a 870-meter elevation, with
annual average temperature of 20.2ºC and
annual precipitation of 900 mm. This city has
tropical climate of altitude (Cwb), according to
Köppen classification. After preparing seedling
containers, these were placed in nurseries
covered with screens and in an area with direct
sunlight, and were watered daily during 15-day
period before planting the seeds.
Seeding was done by the direct method with
two seeds per mini bag, which were covered with
thin layer of washed sand and straw from dry hay
in order to conserve substrate moisture and prevent
the seeds from being exposed by the impact
of water during irrigation. When germination
started, the dry straw mulch was removed and the
more vigorous plant was pruned, while the other
was cut even with the ground, leaving a single
plant per bag. Seedlings were cultivated in small
polyethylene bags (11 × 22 cm) containing a

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 121-131, abr./jun. 2013

Morphological plasticity of three coffee...

123

substrate consisting of 700 liters of sifted soil, 300
liters of sifted farmyard manure, 6 kg of single
superphosphate, and 1.0 kg of potassium chloride.
Weeds were controlled manually and the plants
were watered daily so as to maintain the substrate
at field capacity.
The study consisted of four trials
represented by different light restriction levels
and one area in direct sunlight. The restricted light
conditions were obtained through nurseries (6.0
× 9.0 × 2.20 m) covered with black screens that
provided 30%, 50%, and 70% light restriction.
The nurseries were constructed perpendicularly
to the apparent sun daily path with a minimum
distance between each other, in such manner that
the shade of one did not reach the other. Each
trial, consisting of one light restriction level,
randomized block design was utilized, with
five replicates and the treatments (cultivars and
times of evaluations) were delineated in a split
plot design, where cultivars Catuaí (IAC 144),
Catucaí 2SL, and Acauã were defined as the main
plot, and the evaluation periods in days after
emergence were characterized as subplots In
the experimental unit it was evaluated 12 plants
(Figure 1) (BANZATTO; KRONKA, 1992).
Measurements of height, stem diameter, and
total leaf area were done during the period from
30 to 90 days after seedling emergence in 15-day
periods, totaling 5 collections. At 45, 60, 75, and
90 days after emergence, two plants per plot were
collected to characterize plant dry weight. Plant
height was measured by the distance from plantlet
root collar to the apex (cm); stem diameter was
determined with a caliper rule (mm). Leaf area
was determined on a section of all plantlet leaves

using a LI-3100 Area Meter, LI-COR, USA, (cm2);
number of leaves was determined by direct count.
Shoot dry weight (SDW), root dry weight, and total
dry weight were determined by collecting data from
two seedlings in each plot, which were placed into
labeled plastic bags and immediately taken to the
laboratory. The seedlings were separated into shoots
and root system; the latter was washed in order to
eliminate attached soil. After that procedure, the
material was submitted to 65ºC for 48 hours to
determine dry weight in (g).
The data were submitted to analysis of
variance in each treatment, and subsequently a
grouped analysis of experiments was done when
the ratio between the residual squared mean
values was less than or equal to 1:6 (BANZATTO;
KRONKA, 1992). The mean varietal trait values
were compared by Tukey’s test and the light
restriction levels and evaluations of the numbers
of plantlet post-emergence days were investigated
by regression analysis of variance, with models
defined according to their biological event and
coefficient of determination values.
3 RESULTS AND DISCUSSION
Radiation level effects were observed for
all growth parameters and dry weight of the shoot,
roots and total plant were verified to days after
emergence, and the interaction between these
factors. When cultivars were evaluated, effects
were observed for root dry matter, height and
number of leaves. Light restriction (S) X Cultivars
(C) effect was verified only for height; for height
and diameter effects between C and days after
emergence (D) were observed (Table 1).

FIGURE 1 – Experimental design.
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TABLE 1 – Mean squares in grouped analysis of experiments for shoot dry weight (SD), root dry weight (RD),
total weight (TD), height (HG), stem diameter (DIA), leaf area (LA) and number of leaves (NL), of coffee seedlings
(Coffea arabica), for Catuaí (IAC 144), Catucaí 2SL, and Acauã cultivars (C), produced under 0, 30, 50 and 70%
of light restriction (S), evaluated at 30, 45, 60, 75, and 90 days after emergence (D).
Cause of
Variation
S
Bl d S
C
S×C
Res(a)
D
C×D
S×D
S ×C×D
Res(b)

DF
3
16
2
6
32
3
6
9
18
144

(SD)
1.65*
0.06ns
0.03ns
0.06ns
0.08
9.71**
0.03ns
0.14*
0.04ns
0.03

Variables
(RD)
0.44*
0.02ns
0.07*
0.01ns
0.03
2.08**
0.01ns
0.06*
0.02ns
0.011

(TD)
3.39*
0.11ns
0.19n.s
0.11ns
0.18
20.66**
0.06ns
0.29**
0.07ns
0.056

DF
3
16
2
6
32
4
8
12
24
192

(HG)
98.61**
1.21ns
37.89**
1.22*
1.09
373.23*
1.27**
4.23**
0.16n.s
0.13

(DIA)
6.04*
0.05ns
0.21ns
0.06ns
2.62
35.72*
0.05*
0.87**
0.02ns
6.21

Variables
(LA)
45557.02**
838.95**
799.87ns
637.63ns
614.78
173238.80**
109.48ns
1597.28*
478.30ns
488.71

(NL)
30.22**
0.49ns
10.32**
0.29ns
0.46
175.95**
0.23ns
0.47**
0.98ns
0.14

, and ** Non significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01 probability, respectively, by the F test.

n.s *

Different responses were obtained for number
of leaves and root dry weight for three cultivars
under study, regardless of light incidence gradientrelated environmental alterations (Figure 2). Acauã
was characterized by a smaller number of leaves
associated with higher root dry weight in relation to
Catuaí (IAC144). The higher tolerance to dry and
hot periods previously described by Matiello et al.
(2000) was related to the simultaneous expression
of such characteristics that, in short, are associated
with reduced transpiration and higher water
absorption capacity.
The cultivar Catucaí 2SL was that more
detached because it was the only one that showed
both a greater number of leaves as higher root dry
weight compared with other cultivar, which confirms
its high capacity for vegetative growth under the
conditions described. Although a high number of
leaves was observed in the Catuaí 2SL cultivar, root
dry weight was lower than in the other cultivars.
In studies on rootstock evaluations of Coffee
genotypes, Alfonsi et al. (2005) observed a similar
happening for Catuaí cultivar, when compared
with Apoatã-IAC-2258 (C. canephora Pierre ex.
A. Froehner); Bangelan -IAC- col 5 (C. congensis
A. Froehner X C. canephora); Catuaí (IAC-144)
(C. arabica); Excelsa (C. liberica var. dewevrei
(De Wild, et Th. Durand Lebrun); and Piatã -IAC387 col 6 (C. arabica X C. liberica var. dewevrei),
at 90 and 150 days after transplanting. Under a
root-system volumetric-restriction condition, the
lower photosynthetic capacity per unit area in
Catuaí (IAC144) was associated with smaller
values of the ratios dry matter weight of the shoot
(g) / leaf area and root system dry matter weight

(g) / dry matter weight of the above-ground shoot
in relation to the other cultivars evaluated.

FIGURE 2 – Number of leaves (a) and root dry weight
(b) in coffee cultivars Catucaí 2SL, Acauã, and Catuaí
(IAC144) (Coffea arabica), evaluated during 90 days
after emergence.
*

Means followed by distinct letters differ by Tukey’s test at
p ≤ 0.05.
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For CxS interaction, when the effect of
cultivars was isolated, a quadratic model was fitted
to the ratio between height and light restriction.
Greater plant height values (0,104, 0,093, and 0,090
m) were observed for light restriction indices of
39.71%, 39.56%, and 43.75% in cultivars Catucaí
2SL, Catuaí (IAC144), and Acauã, respectively
(Figure 3). In the three cultivars studied, a linear
model was assigned for the height and stem
diameter with the D (Figures 4a, 4b).
According to Morelli and Ruberti (2000),
the higher plant growth under light restriction
is explained by the action of auxin, a growthregulating substance which controls different
aspects of plant development, including cell
division, expansion, and differentiation. As is
already known, auxin is synthesized in young
leaves of the shoot and on the apex of stems,
and transported to the roots in polar form.
Light is a particular stimulus for this directional
transport. When light restriction occurs, auxin
is redistributed laterally to the epidermis and
cortical cells of the hypocotyls, which reduces
the intensity of this transport to the roots, causes
these two tissues to become extended and results
in etiolated plants.
The greatest height values were observed
in the Catucaí 2SL cultivar at 90 days and the
greatest stem diameter values were also observed
at 90 days in the Acauã cultivar (Figures 3a, 3b).
This was verified by means of a higher slope
coefficient in the model defined for Catucaí 2SL

cultivar under light-incidence-gradient conditions
and during the growth period, was associated with
the tall-size origin of this material (line Icatu).

FIGURE 3 – Height estimates for coffee seedlings
(Coffea arabica) of Catuaí (IAC 144), Catucaí 2SL,
and Acauã cultivars evaluated in relation to light
restriction levels, during 90 days after emergence.
**

Significant at p≤0.01 by regression analysis of variance.

The tendency of greater stem diameter
values observed in the Acauã cultivar (verified
from the smaller slope coefficient) was associated
with its smaller size and a wider, less branched
canopy in relation to the other cultivars under
study. Therefore, although the light restriction

FIGURE 4 – Height estimates (a) and diameter (b) of coffee seedlings (Coffea arabica), Catuaí (IAC 144), Catucaí
2SL, and Acauã cultivars evaluated in relation to the number of days after emergence during a 90-day period.
**

Significant at p≤0.01 by regression analysis of variance.
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effect became evident when plant height and stem
diameter were analyzed, the original genotypic
characteristics were preserved in the cultivars
under study.
When SxD factor was evaluated, a linear
model was defined (Figure 5a, 5c, and 5e). In order
to analyze the height, leaf area, and number of
leaves in relation to restriction levels, a quadratic
model was fitted (Figure 5b, 5d, and 5f).
The greatest height values (0.56 to 0.13m)
evaluated in the period from 30 to 90 D occurred
in the light restriction range from 38.16 to 50.76%,
and a reduced light restriction demand was
observed to reach greater heights in the plant’s
continued development (Figure 5b). There wasn’t
difference in the interaction between C and D.
The light factor response is specific
characteristic of each species, though several
authors who studied various species have obtained
similar results to those in the present study
(ALVARENGA et al., 2003; BALIZA, 2011;
CARON et al., 2010; CHAVES; PAIVA, 2004).
When the SxD factor was established for
the relation between light restriction and number
of leaves (Figure 5f), the greatest values observed
at each evaluation time (4.21 at 30 D and 8.76 at
90 D) occurred in the range from 22.97 to 27.58%
light restriction. While evaluating the cultivars
were observed differences that the NL in Catucaí
2SL had a tendency to be higher, followed by the
values found in Catuaí (IAC144) and Acauã (Figure
2a). Similar circumstance to the present study was
observed by Paiva, Guimarães e Souza (2003),
who verified higher number of leaves in coffee
seedlings under a 50% light restriction treatment,
followed by 30%, while the lowest number was
observed in a treatment with maximum restriction
(90%). The highest number of leaves in treatments
with lower light restriction may have occurred
due to greater light availability, which increased
total photosynthetic rate in the plant canopy and
consequently produced more leaves.
For SxD interaction, a quadratic model was
defined only from 60 until 90 D, for the relation
between leaf area and light restriction, with highest
leaf area values of 161.77 at 60 days and 245.89 cm2
at 90 days under light restriction values between
42.83 and 51.72% (Figure 5d). The increase in
leaf area in a restricted sunlight environment is a
plant adaptation mechanism, which allows a rapid
increase of the photosynthetic surface in search
for greater light capture. In the present study, the
fact that the treatment with greater light restriction
(70%) presented higher total leaf area than

treatments with 30% and 50% is due to smaller
numbers of leaves in this treatment.
The canopy’s leaf area is an important
parameter in determining the physiological
processes related to growth and development, as
well as transpiration intensity, net assimilatory
rate, leaf area index, and others. According to
Mohotti and Lawlor (2002), sunlight restriction
caused a leaf temperature reduction in tea plants
and increased air humidity, resulting in a direct
correlation with shorter transpiration rates. This
fact occurs because stomatal movement is highly
responsive to factors that influence water loss rates
from the leaves into the atmosphere.
Dias et al. (2007) observed that a higher
reduction in leaf transpiration capacity in
Siriema cultivar (drought tolerant) contributed
to higher water use efficiency as compared to
Catucaí cultivar (drought susceptible). Although
a contrasting effect caused by water restriction
and sunlight radiance to individual leaf areas was
observed, the tendency regarding total leaf area
was similar in both conditions. The reduction in
leaf numbers in coffee plants under intense light
restriction contributed toward this event.
For the relation between days after emergence and stem diameter, an analysis of the SxD
interaction involved adjusting a cubic model to the
four light restriction levels evaluated (Figure 6a).
Similar results were verified by Hummel (2000) in
Cordia alliodora (Ruiz et Pavón) Cham. stem diameter in that was a enlargement with increasing
age. In the same study, a diverse event occurred
with increasing tree density.
At 30 days after emergence, a greater
diameter was observed in the treatment under
70% light restriction, at 2.48mm. However, in
the final evaluation at 90 days after emergence,
the treatment with 50% restriction showed
the highest values, achieving 4.02mm. This
performance was determined by lower amplitude
of values verified in the 70% treatment (1.16
mm) in relation to the treatment with 50% light
restriction (2.21mm).
When an evaluation date was set, a quadratic
model was adjusted for the relation between S
and stem diameter, in all evaluation stages except
at 30 D (Figure 6b). At that evaluation date, the
linear model was adjusted and achieved the
greatest diameter (2.35mm) in the treatment with
70% light restriction. The highest values in each
evaluation stage tended to decrease in relation
to light restriction level, and reached the highest
value at 90 D with 4.01mm at 35.17%.
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FIGURE 5 – Height (a, b), leaf area (c, d), and number of leaves (e, f) of coffee seedlings (Coffea arabica), Catuaí
(IAC 144), Catucaí 2SL, and Acauã cultivars, evaluated during 90 days after emergence in relation to the number
of days after emergence and light restriction levels.
**

Significant at p≤0.01, by regression analysis of variance.
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FIGURE 6 – Stem diameter estimates (a, b) for coffee seedlings (Coffea arabica) evaluated during 90 days after
emergence, in relation to the number of days after emergence and light restriction levels.
*, **

Significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively, by regression analysis of variance.

Similar results were checked by Baliza
(2011), for coffee in training (cultivar Yellow
Catucaí), the maximum values of stem diameter
occurred in 28% light restriction. According to the
author 30% light restriction (moderate shading)
improved the physiological processes, hence the
growth of coffee.
When evaluating shoot, root and total dry
weight, and considering the interaction between
light restriction levels (S) and days after emergence
(D), a quadratic effect was delineated for all light
restriction levels where the S factor was isolated,
and gradual weight accumulation was observed
over the plant development period (Figure 7a,
7c, and 7e). For SxD interaction, as isolation of
D factor continued (Figure 7b), a quadratic model
was fitted for 60 and 90 D with maximum values
of 1.05 and 1.88g observed for 32.15 and 36.02%
respectively. There wasn’t difference for stem
diameter in C x D and C x S analysis.
Costa (2004) observed greater shoot dry
weight for cultivar Icatu-4045 coffee seedlings
cultivated in test tubes under 40% thermoreflective meshes, and lower under 70%; those
results are similar to the results obtained in the
present study. Paiva, Guimarães e Souza (2003)
observed a different fact in Rubi MG – 1192
cultivar coffee seedlings grown in polyethylene
bags, where shoot dry weight was superior in
the 90% light restriction treatment and lower in
a treatment under direct sunlight. Factors related
to the container which the seedlings were formed

and cultivars and species were determinant in such
differentiated comportment.
When the light restriction was set for the
interaction between S and D, a quadratic model
was defined from 75 D and root dry weight was
evaluated (Figure 7d), with the largest values (0.53
and 0.66g) observed for 14.71 and 15.05% at 75
and 90 D, respectively. By comparing the C factor
means, Catuaí (IAC144) showed a lower root dry
weight value in relation to Acauã and Catucaí 2SL
(Figure 4b). This observation can be explained
by the decreased descendent flow of auxins as
shading increased, resulting in smaller number of
lateral roots and, eventually, main root growth, as
reported by Morelli and Ruberti (2000).
For SxD, with set evaluation dates, a gradual
and increasing accumulation was also observed
between number of days after emergence and total
dry weight, which fitted a quadratic model in all
light restriction levels (Figure 7e). When light
restriction levels were set, a quadratic model was
fitted from 60 D, at which the highest values (1.37
and 1.93g) were observed at 60 and 90 D under
levels of 29.72 and 34.02% light restriction.
No difference was observed between
cultivars for total dry weight. In the present
study, the greatest total dry weight accumulation
estimated from 29.72 to 34.02% of light radiation
restriction may have occurred due to a better
adaptation of the photosynthetic apparatus of
coffee plants under conditions of moderate light
restriction, resulting on higher net photosynthesis
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index. By means of total biomass accumulation
it was possible to verify that the light gradient

induced occurrence of plasticity of performance
in coffee plantlets.

FIGURE 7 – Shoot dry weight (a, b), root dry weight (c, d), and total dry weight (e, f) estimates for coffee
seedlings (Coffea arabica), Catuaí (IAC 144), Catucaí 2SL, and Acauã cultivars, evaluated for 90 days after
emergence in relation to the number of days after emergence and light restriction levels.
*

Significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively, by regression analysis of variance.
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Despite the strong light restriction effect
on morphological characteristics observed
in this study, Chaves et al. (2008) postulated
that the photosynthetic apparatus of the coffee
tree (Coffea arabica cv. Red Catuaí) had low
phenotypic plasticity for varying irradiance in
Viçosa, Minas Gerais, during the period from
August to December. Araújo et al. (2008) observed
that the acclimation value expression for the
morphological and anatomical plasticity of coffee
plants was more intense than the physiological
plasticity of coffee leaves to respond to changing
irradiance.
Despite all assertions formerly postulated,
it must be considered that plants evaluated in this
trial were at initial vegetative development and the
trial was conducted under conditions of artificial
shading, in small pots that providing root growth
restriction. Consequently, facts such as shoot/root
rate and incipient self shading were distinct from
those found in mature coffee plants under field
conditions. Ronchi et al. (2006) described the
effect of increased physical restriction of young
coffee roots, simulated in small pot, suggesting
general reductions in plant growth associated
with increasing root/shoot ratios and a severe
decrease in photosynthesis. Understanding
how those morphological alterations induced
by light restriction are associated with coffee
plants shading avoidance syndrome under field
conditions requires further studies focusing on
those aspects.
4 CONCLUSIONS
For all characteristics the effect of artificial
light gradient underlies a quadratic model
indicating that intermediate level of shading
results on major estimative of coffee plantlets
growth.
Morphological plasticity of plant is result
of interaction between shading and cultivars,
delineated by means a quadratic model, occurring
higher values to Catucaí 2SL followed by Catuaí
(IAC 144) and Acauã cultivars.
To all others characteristics, the light
incidence gradients and evaluation periods, as
well as the interaction between those factors,
affect growth, on similar manner, of coffee
plantlets of Catuaí (IAC 144), Catucaí 2SL, and
Acauã cultivars.
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BIODIVERSIDADE DE FUNGOS FILAMENTOSOS EM GRÃOS DE CAFÉ CULTIVADOS

EM SISTEMA ORGÂNICO E CONVENCIONAL

Fabiana Aparecida Couto¹, Mônica Cristina Pereira Monteiro2, Daiani Maria da Silva3,
Marcelo Ângelo Cirillo4, Luis Roberto Batista5
(Recebido: 14 de setembro de 2011; aceito: 19 de março de 2012)
RESUMO: Os frutos de café produzidos de forma orgânica ou convencional estão sujeitos à contaminação de diversas
espécies de fungos que podem estar relacionados à má qualidade da bebida e à produção de micotoxinas. Realizou-se este
estudo para identificar a biodiversidade de fungos filamentosos isolados nos grãos de café produzidos em fazendas orgânicas
e convencionais de uma mesma localidade. Das 15 amostras analisadas, foram identificados 212 isolados, pertencentes a 11
diferentes gêneros. O principal gênero encontrado foi o Aspergillus, sendo isolados fungos das Seções Circumdati, Nigri,
Flavi e Versicolores. As amostras que obtiveram o maior índice de contaminação foram as que não passaram pelo processo de
desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%. As amostras de grãos de café de cultivo orgânico apresentaram o maior índice de
riqueza e diversidade dentro de uma mesma localidade, com condições climáticas muito próximas. Sendo assim, a produção de
café orgânico necessita de maiores cuidados devido ao aumento na incidência de fungos filamentosos.
Termos para indexação: Aspergillus, sistema de cultivo, desinfecção.

BIODIVERSITY OF FILAMENTOUS FUNGI IN COFFEE BEANS GROWN IN AN
ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEM
ABSTRACT: The fruits of organically and conventionally produced coffee are subject to contamination from several species
of fungi, and that may be related to poor beverage quality and mycotoxin production. The aim of this study was to identify
the biodiversity of isolated filamentous fungi in the coffee beans produced on organic and conventional farms within the same
area. Two hundred and twelve isolates belonging to eleven different genders were identified from the fifteen samples analyzed.
The main gender found was Aspergillus, with isolation of fungi from the Sections Circumdati, Nigri, Flavi and Versicolores.
The samples that obtained the greatest index of contamination were those that didn’t pass through the disinfection process with
1% sodium hypochlorite. The samples of coffee beans from organic cultivation exhibited the greatest degree of richness and
diversity within a single location with very similar climatic conditions. Thus, organic coffee production requires greater care
due to the increased incidence of filamentous fungi.
Index terms: Aspergillus, farming system, disinfection.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de café (Coffea arabica L.). A produção
de café em 2009 foi de 28,9 milhões de sacas e
a estimativa da produção em 2010 foi de 47,04
milhões de sacas de café beneficiado. Esse resultado
representa um acréscimo de 19,2% que é justificado
pelo ano de bienalidade positiva, aliada a condições
climáticas favoráveis (COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2009).
Os frutos e grãos de café estão sujeitos
à contaminação de fungos filamentosos que
podem estar relacionados à qualidade da bebida

e ao risco de incidência de micotoxinas. Esses
fungos contaminam os frutos e os grãos de café
durante todas as fases de desenvolvimento e de
processamentos (BATISTA et al., 2003, 2009). A
diversidade de fungos nos grãos de café depende
de vários fatores como variedade do café, região
geográfica, clima e método de processamento
(PERRONE et al., 2007).
A diversidade de fungos filamentosos
encontrada nos grãos de café produzidos pelo
sistema de cultivo convencional tem sido relatada
em diversos estudos (BATISTA et al., 2003, 2009;
SILVA; BATISTA; SCWUAN, 2008; SILVA et
al., 2000).
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Devido à procura por alimentos saudáveis e
isentos de contaminantes químicos, a agricultura
orgânica tornou-se um mercado em expansão.
Esse sistema de cultivo mantém a biodiversidade,
promovendo benefícios biológicos que compensam
as práticas convencionais (LETOURNEAU;
BOTHWELL, 2008).
Recentemente tem-se sugerido que os
alimentos orgânicos seriam mais propensos
à contaminação por micotoxinas do que os
alimentos convencionais, pois não são tratados
da mesma forma com agentes antifúngicos
(KHOUBA, 2003; LAIRON, 2010). No entanto,
ainda não existem evidências de que os alimentos
orgânicos sejam mais propensos à contaminação
por micotoxinas do que os convencionais (FOOD
AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS - FAO, 2000).
A produção de café orgânico no Brasil,
geralmente, é feita por pequenos proprietários
rurais, que se unem em cooperativas, para
comercializar os produtos. Mesmo havendo
uma crescente demanda pelo sistema de cultivo
orgânico, ainda não existem informações de
pesquisas suficientes sobre fungos filamentosos
em grãos de café orgânico (BETTIOL et al.,
2002; MIRANDA et al., 2010). Por essa razão,
realizou-se o presente estudo para analisar
a biodiversidade de fungos filamentosos em
grãos de café beneficiados, produzidos de forma
tradicional e orgânica no município de Poço
Funredo, MG.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Material
Quinze amostras de grãos de café
beneficiados (aproximadamente 500g) foram
analisadas neste experimento, sendo 8 de grãos
de café cultivado em sistema orgânico e 7 de
grãos de café cultivado em sistema convencional.
As amostras examinadas foram obtidas de
Poço Fundo, situado a 21° 46’ de latitude sul e
45° 57’ de longitude oeste. Possui área de 475
Km, clima tropical de altitude, temperatura
média anual de 20ºC, precipitação média anual
de 1592,7 mm e altitude máxima de 1435m
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, 2011).
Isolamento de fungos filamentosos
O isolamento de fungos filamentosos
associados aos grãos de café beneficiado foi
realizado de acordo com a técnica de plaqueamento
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direto em meio de cultura Dicloram Rosa de
Bengala Cloranfenicol (DRBC- 10g glicose, 5g
peptona bacteriológica; 1g KH2PO4; 0,5g MgSO4
7H2O ; 15g agar ; 1 L de água destilada; 25mg rosa
de bengala, 2mg dicloran; 100g cloranfenicol),
conforme Sansom et al. (2004). De cada amostra
foram coletados 200 grãos ao acaso, sendo que
100 grãos foram plaqueados com desinfecção
superficial e 100 grãos sem desinfecção superficial.
No processo de desinfecção, as amostras foram
imersas em uma solução de álcool a 70%, seguida
de uma solução de hipoclorito de sódio a 1%,
durante 30 segundo e depois foram lavadas com
água destilada.
Os fungos isolados foram purificados em
Extrato de Malte a 2% (MA- 20g Extrato de Malte,
20g Àgar e 1L de Àgua destilada) e mantidos
à 25 ºC, durante sete dias. Posteriormente,
a purificação e identificação dos fungos
filamentosos foram realizadas no Laboratório de
Microbiologia de Alimentos do Departamento
de Ciência dos Alimentos e no Laboratório de
Micologia do Departamento de Fitopatologia da
Universidade Federal de Lavras. A contaminação
dos grãos foi expressa em porcentagem de grãos
contaminados.
2.3 Identificação dos isolados fúngicos
A partir das culturas puras, as espécies de
Aspergillus e Penicillium foram incubadas em
meio CYA (Czapek Yeast Agar – 1g K2HPO4 ;
10 mL de concentrado de Czapek; 5g extrato de
levedura; 15g ágar; 1L de água destilada) e MEA
(20g extrato de malte; 1g peptona; 30g glucose;
20g agar; 1L de água destilada) a 25°C e a 37°C
e, após 7 dias de incubação, foram observadas as
características microscópicas e macroscópicas.
As espécies de Aspergillus foram identificadas
de acordo com Klich (2002) e as espécies de
Penicillium de acordo com Pitt (2000). As
espécies do gênero Fusarium foram identificadas
de acordo com Nelson, Toussoun e Marasas
(1983). Os fungos foram inoculados em placas
contendo meio de SNA (1g KH2PO4; 1g KNO3;
1g MgSO4 7H2O; 0,5g KCl; 0,2g glicose; 0,2g
sacarose; 20g ágar e 1L de água destilada) e MA,
para analisar as características microscópicas e em
BDA para observar a coloração das colônias. As
placas foram mantidas em BOD com fotoperíodo,
a 21°C, por 10 dias. Os isolados dos gêneros
Mucor, Rhizopus, Cladosporium e Trichoderma
foram cultivados em MEA (extrato de malte)
a 25°C, por 7 dias e a identificação seguiu o
protocolo de Samson et al. (2004). Os fungos do
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gênero Colleototrichum, Glomerella, Bipolaris e
Epicoccum foram cultivados em MA (extrato de
malte Agar) a 25°C, por 7 dias e a identificação
desses fungos foi realizada de acordo com Ellis
(1971). As espécies pertencentes aos gêneros
Phoma e Alternaria foram inoculadas em AO
(Aveia Agar) - (30g aveia, 1L de água destilada,
15g agar) por 7 dias, à temperatura de 25°C e
foram identificados conforme Ellis (1971).
2.4 Análises estatísticas
A metodologia estatística utilizada neste
trabalho consistiu na construção de um intervalo
de confiança de 95% para o desvio padrão, com a
finalidade de inferir a dispersão da ocorrência de
fungos filamentosos nas amostras de café orgânico
e convencional.
2.5 Cálculo dos índices de biodiversidade
Para avaliar a diversidade das colônias
fúngicas dos grãos de café de cultivo orgânico
e convencional, foram utilizados os índices
descritos por Magurran (1988): o índice de riqueza
de Margalef (Rm), sendo sua fórmula Rm = (S 1) / (ln (N)), onde S= número de espécies e N =
número de indivíduos identificados e o índice de
diversidade de Shannon-Weiner (H’), onde H’ = Σ (pi. ln pi), em que pi é a proporção de indivíduos
de cada espécie i em relação ao número total de
indivíduos (ODUM, 1983).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Isolamento da microbiota fúngica
Das quinze amostras de grãos de café
analisadas, foram obtidos 212 isolados fúngicos,
sendo 23 espécies pertencentes a 11 gêneros. As
principais espécies encontradas nas amostras de
café de cultivo orgânico e convencional podem ser
observadas na Tabela 1.
Predominaram os gêneros Aspergillus,
Penicillium e Fusarium. Estes resultados
estão próximos dos obtidos em estudos de
biodiversidade de fungos filamentosos em grãos de
café (BATISTA; CHALFOUN, 2007; BATISTA
et al., 2003; SILVA; BATISTA; SCWUAN, 2008;
SILVA et al., 2000; VISOTTO et al., 2001).
Além destes gêneros, Cladosporium,
Mucor, Rhizopus, Trichoderma, Colleototrichum,
Gliocladium, Epicoccum e Alternaria também
foram encontrados nas amostras de café. Todos
os gêneros desse estudo, já foram identificados
em amostras de café convencional no Brasil
(BATISTA et al., 2003; PEREIRA, 2002;

TANIWAKI et al., 2003). No entanto, não existem
registros bibliográficos sobre a incidência de
fungos filamentosos nos grãos de café cultivados
pelo sistema orgânico. Portanto, os fungos
Aspergillus flavus, A. foetidus, A.
ochraceus, A. oryzae, A. sulphureus, A. versicolor,
Cladosporium cladosporioides, Colleototrichum
gloesporioides, Fusarium oxysporum, F.
semitectum, F. solani, Gliocladium sp., Mucor
hiemalis, Penicillium brevicompactum, P.
hirsutum, P. solitum e Trichoderma harzianum
são pela primeira vez citados em grãos de café
orgânico no País.
Estes resultados demonstram que, nos
grãos de café cultivados sob sistema orgânico e
convencional, os principais gêneros identificados
foram Aspergillus, Fusarium e Penicillium. Além
dos fungos filamentosos, as amostras de café
convencional apresentaram alto nível de infecção
com leveduras. Similarmente, Urbano et al.
(2001) encontraram 100% de contaminação por
leveduras e fungos em amostras de grãos de café,
analisadas em diferentes estágios de maturação e
processamento.
As amostras de grãos de café que foram
desinfetadas com hipoclorito de sódio a 1%,
tiveram uma redução de 22% de contaminação
com fungos filamentosos. Isso ocorreu porque a
desinfecção das amostras eliminou a maioria dos
fungos presentes no exterior dos grãos. Noonim
et al. (2008) demonstraram que, após o método
de desinfecção, a contaminação dos grãos de café
reduziu de 98% para 60%.
Os grãos de café que não passaram pelo
processo de desinfecção apresentaram maior
contaminação com fungos filamentosos e
leveduras. O gênero Aspergillus foi responsável
pela contaminação da maioria das amostras de
grãos de café cultivados de forma orgânica e
convencional. Portanto, Aspergillus foi o gênero
predominante, com aproximadamente 34,43%
dos grãos contaminados por espécies da Seção
Circumdati, Nigri, Flavi e Versicolor (Tabela 1).
Os isolados do gênero Aspergillus
contaminaram 44,32% das amostras de grãos de
café orgânico que não passaram pelo processo
de desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%.
Isso indica que as espécies pertencentes a esses
gêneros contaminam principalmente o exterior
dos grãos de café. A presença de fungos do gênero
Aspergillus no café é preocupante, pois esses
microrganismos têm a capacidade de produzir
diversos compostos tóxicos, denominados
micotoxinas. As espécies do gênero Aspergillus
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TABELA 1 – Número de isolados de fungos presentes nos grãos de café orgânico e convencional, nas fraçõesfrações
de café: 1- pano e 2- varrição (Com desin.: com desinfecção, Sem desin.: sem desinfecção).
Espécies
Alternaria
A. alternata Keissl.
Aspergillus
A. flavus Link
A. foetidus Thom e Raper
A. niger Tiegh.
A. ochraceus K. Wilh.
A. oryzae Cohn
A. sulphureus Thom e Church
A. tubingensis Mosseray
A. versicolor Tiraboschi
Cladosporium
C. cladosporioides G.A deVries
Colleototrichum
C. gloesporioides (Penz.) Sacc.
Epicoccum
E. purpurascens Link
Fusarium
F. oxysporum Schltdl.
F. semitectum Berk e Ravenel
F. solani (Mart) Sacc.
Gliocladium sp.
Mucor
M. hiemalis Wehmer
Penicillium
P. brevicompactum Dierckx
P. citrinum Thom
P. hirsutum Dierckx
P. solitum Westtling
Rhizopus
R. stolonifer Lindner
Trichoderma
T. harzianum Rifai

Com
desin.
1

CONVENCIONAL
1
2
2
Sem
Com
Sem
desin.
desin.
desin.

Com
desin.
1

ORGÂNICO
2
Sem
Com
desin.
desin.
1

Sem
desin.
2

6

-

-

-

-

-

-

-

3
-

5
-

-

-

7
5
2
-

6
9
14
3

4
-

2
3
4
2
-

4

-

-

3

5

5

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

6
8

-

-

-

-

5
6
-

-

-

-

-

1

2
8
9
-

-

-

-

-

4

-

-

7

8
2
-

11
-

-

-

1
-

11
-

3
2

-

8

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

pertencentes às Seções Circumdati e Nigri são as
principais produtoras de ocratoxina A em amostras
de café (BATISTA et al., 2003; CLOUVEL et al.,
2008; DUARTE et al., 2010; FRISVAD et al.,
2004; FRISVAD; SAMSON, 2000; PERRONE et
al., 2007; URBANO et al., 2001). Neste estudo,
as espécies de Aspergillus pertencentes às Seções
Nigri (A. foetidus, A. niger, A. tubingensis) e
Circumdati (A. ochraceus, A. sulphureus) foram
encontradas em abundância.
A presença dos fungos filamentosos em grãos
de café orgânico e convencional é prejudicial, pois

os gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium
são os que estão mais frequentemente associados
com a produção de micotoxinas em produtos
agrícolas. Porém a presença desses fungos não
indica necessariamente a presença de micotoxinas
(SIDHU, 2002; YIANNIKOURIS; JOUANY,
2002).
Diversos fatores que estão envolvidos
na cafeicultura orgânica e convencional podem
favorecer ou não o desenvolvimento de espécies
toxigênicas. A biodiversidade microbiana é
um deles, ora podendo impedir a produção de
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micotoxinas, degradando a toxina em meio natural
ou, até mesmo, favorecendo a formação de um
ambiente competitivo.
Em relação ao gênero Fusarium, observa-se
que estes isolados contaminaram principalmente
as amostras que não foram desinfetadas com
hipoclorito de sódio a 1%. No entanto, eles
também foram encontrados em abundância nos
grãos de café onde foi realizada a desinfecção
superficial. Analisando os fungos associados a
diferentes cultivares de Coffea arabica L. Pasin et
al. (2009) verificaram a alta incidência de fungos
do gênero Fusarium nas diferentes cultivares de
café.
A contaminação das amostras com
os isolados de Penicillium também foi
significativamente maior nos grãos orgânicos que
não sofreram o processo de desinfecção superficial,
sendo responsável por 12,2% de contaminação.
Nas amostras de café convencional o gênero
Penicillium foi responsável por apenas 1,32%
de contaminação, principalmente das análises
que foram desinfetadas. Segundo Chalfoun et
al. (2003), as espécies de P. variabile Sopp, P.
citrinum Thom e P. minioluteum Dierckx foram
as espécies de Penicillium mais encontradas nos
grãos de café orgânico. A presença desse gênero
no café pode ser considerada positiva, uma vez
que não são produtores de micotoxinas e ainda
podem ser utilizados como solubilizadores de
fosfato.
3.2 Biodiversidade de fungos no café orgânico
e convencional
Na Tabela 1 podem ser encontradas as
principais espécies de fungos isoladas no café de
cultivo orgânico e convencional.
Conforme a Tabela 1, o maior número de
espécies que foram encontradas nos grãos de
café pertencia ao gênero Aspergillus. O gênero
Aspergillus da Seção Circumdati foi o grupo
predominante, com 41,09% de contaminação (A.
ochraceus, A. sulphureus), seguido da Seção Nigri
com 27,39% (A. niger, A. foetidus, A. tubingensis),
27,39% da Seção Flavi (A. flavus e A. oryzae) e
4,1% da Seção Versicolor (A. versicolor). Ferreira
et al. (2011) analisaram fungos associados a grãos
de café no sudoeste da Bahia e também relataram
que as espécies do gênero Aspergillus foram as que
predominaram no café. Conforme Klich (2002), as
espécies do gênero Aspergillus apresentam ampla
distribuição, sendo encontradas frequentemente
em regiões quentes e sua distribuição está
relacionada com o clima, a vegetação e o solo. Essa

espécie também tem sido repetidamente associada
aos grãos de café (CHALFOUN; BATISTA, 2003;
PIMENTA; VILELA, 2003).
A presença de espécies de Penicillium
em grãos de café beneficiado também foi relatada
por Batista e Chalfoun (2007), que identificaram
P. brevicompactum Dierckx, P. citrinum Thom,
P. commune Thom, P. minioluteum Diercx,
P. variabile Sopp, P. expansum Link e P.
corylophilum Dierckx, associadas a grãos de café
coletados em 11 municípios da região do sul de
Minas Gerais.
De acordo com Chalfoun e Batista
(2003), as espécies de Aspergillus e Penicillium
são de ocorrência cosmopolita e estão entre
os microrganismos mais abundantes, sendo
normalmente associados a grãos armazenados ou
danificados.
Constatou-se, por meio do cálculo do
índice de Margalef e do índice de Shannon, que
as amostras de café orgânico têm maior riqueza de
espécies e de biodiversidade. Os valores referentes
aos índices podem ser observados na Tabela 2.
TABELA 2 – Resultados dos Índices de riqueza e
diversidade de fungos filamentosos em grãos de café
de cultivo orgânico e convencional.
Sistema de
cultivo

Índice de
riqueza – Da
(Margalef)

Índice de
diversidade – H’
(Shannon- Winer)

Café Orgânico

3,29

4,42

Café
Convencional

2,26

2,91

Portanto, as amostras de café orgânico
possuem maior riqueza de espécies e biodiversidade,
quando comparadas às de café convencional. Até o
momento, não existem estudos sobre diversidade
de fungos filamentosos em grãos de café nos dois
sistemas de cultivo. Contudo, esses resultados
corroboram com os estudos realizados Oehl et al.
(2004) que observaram uma maior diversidade
de espécies de fungos micorrízicos no sistema
convencional.
Uma maior diversidade de fungos no sistema
orgânico é fundamental para o agroecossistema,
pois mantém o equilíbrio biológico e proporciona
menos problemas com doenças e pragas nas
plantações (HYDE, 2001). O sistema de cultivo
adotado irá influenciar a qualidade do café. Nos
últimos anos, vários trabalhos foram desenvolvidos
sob sistemas de cultivo convencional e orgânico e
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os resultados têm mostrado aumentos no conteúdo
de matéria orgânica, atividade e biomassa
microbiana em solos manejados organicamente
(EDMEADES, 2003; GLOVER; REGANOLD;
ANDREWS, 2000; MELERO et al., 2005; TU;
RISTAINO; HU, 2006). Sendo assim, o sistema
de cultivo orgânico estimula a biodiversidade
e a atividade biológica do solo, mantendo o
ecossistema equilibrado para proporcionar à
planta condições para o seu desenvolvimento.
A redução da biodiversidade do solo
é considerada negativa, pois as alterações na
diversidade biológica podem reduzir as fontes de
alimentos, combustíveis, recursos medicinais ou
genéticos (BRUSSAARD et al., 2010).
4 CONCLUSÕES
Os resultados obtidos neste estudo
demonstram que os principais gêneros de fungos
encontrados nas amostras de grãos de café orgânico
e convencional foram Aspergillus, Penicillium
e Fusarium. A riqueza e a biodiversidade de
fungos filamentosos foram maiores nas amostras
de café orgânico do que nas amostras de café
convencional.
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Brum,
MODIFICATIONS IN THE METABOLISM OF CARBOHYDRATES
INC. N. F. et al.
(Coffea arabica L. cv. SIRIEMA) SEEDLINGS UNDER DROUGHT CONDITIONS

Christiane Noronha Fernandes Brum1, Emanuelle Ferreira Melo2,
Luis Orlando Barboza Barquero3, José Donizeti Alves4, Antonio Chalfun-Júnior5
(Recebido: 4 de outubro de 2011; aceito: 2 de abril de 2012)
ABSTRACT: Understanding what mechanisms are involved in drought response in coffee plants will generate relevant
information to assist breeding and/or genetic engineering to obtain new commercial varieties with drought tolerance. This
research aimed at studying the effects of drought on leaf water potential, carbohydrate concentrations, and sucrose synthase
and invertase activity in coffee seedlings (Coffea arabica Siriema), originating from a natural cross between C. racemosa and
C. arabica Blue Mountain (Carvalho et al., 2008). Seedlings were grown in a greenhouse under non-irrigated and daily
irrigated conditions. Plants were evaluated every three days until they reached the permanent wilting point or, at most. 30 days
after withholding water. In addition, plants under different drought conditions (as of 30 days) were irrigated and evaluated
24 and 48 hours after water application. The non-irrigated treatment prompted a significant reduction in leaf water potential,
whereas re-irrigation promoted partial recovery of plant water potential. There was a significant increase in the levels of total
soluble sugars and reducing sugars, both in the leaves and roots of the non-irrigated plants. The re-irrigated plants behaved
like the non-irrigated plants; however, lower levels of sugars were detected in these samples. The leaves and roots of the nonirrigated plants also showed a significant reduction in starch levels. The activity of sucrose synthase and invertase, neutral and
acid enzymes, increased as a result of water stress.
Index terms: Coffea arabica, drought, sucrose synthase, invertases, total soluble sugars.

MODIFICAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOIDRATOS EM MUDAS DE
(Coffea arabica L. cv. SIRIEMA) SOB CONDIÇÕES DE DÉFICIT HÍDRICO
RESUMO: A compreensão dos mecanismos envolvidos na resposta do cafeeiro ao déficit hídrico irá gerar informações
relevantes para auxiliar no melhoramento e/ou na engenharia genética visando à obtenção de novas variedades comerciais
tolerantes à seca. Objetivou-se, neste trabalho, estudar os efeitos do déficit hídrico sobre o potencial hídrico das folhas,
concentrações de carboidratos e atividades da sintase da sacarose e invertase ácida em mudas de cafeeiros (Coffea arábica
cv. Siriema), planta oriunda de um cruzamento natural entre C. racemosa e C. arabica cv. Blue Montain (Carvalho et
al., 2008). As plantas foram colocadas para crescimento em casa-de-vegetação, em condições não irrigadas e irrigadas
diariamente. As avaliações foram realizadas a cada três dias até o ponto de murcha permanente, ou no máximo por 30
dias após a suspensão da irrigação. Concomitantemente, as plantas em diferentes condições hídricas (a partir dos 30 dias)
foram irrigadas e avaliadas 24 e 48 horas após a aplicação de água. O tratamento não irrigado promoveu uma redução
significativa no potencial hídrico, enquanto a reirrigação promoveu uma recuperação parcial no potencial hídrico. Houve
um aumento significativo nos teores de açúcares solúveis totais e redutores, nas folhas e raízes das plantas do tratamento
não irrigado. Nas plantas que tiveram uma rerrigação se comportou como as plantas que permaneceram sem irrigação,
contudo, menores teores de açúcares foram detectadas nas mesmas. As folhas e raízes das plantas sem irrigação também
apresentaram significativa redução nos teores de amido. A atividade da sintase da sacarose e invertase, neutra e ácida,
aumentou em função do estresse hídrico.
Termos para indexação: Coffea arabica, seca, sintase de sacarose, invertases, açúcares solúveis totais.

1 INTRODUCTION
Coffee is one of the most important crops
in agriculture around the world. There are around
100 coffee species described in the Coffea
genus (Davis et al., 2006). Coffea arabica and
Coffea canephora Pierre ex. A. Froehner are the
most important coffee species, accounting for
62% and 38% of the global market, respectively
(Dias et al., 2007). Brazil is the biggest coffee

producer in the world. It produced 48 million
bags of coffee in 2010.
Climate changes challenge worldwide plant
production (Wang; VINOCUR; ALTMAN, 2003;
White; MCMASTER; EDMEADES, 2004),
especially in arid and semiarid regions where, in
addition to drought, there are problems with soil
salinity. Furthermore, in addition to crop growth and
yield, crop quality is also expected to be affected by
global climatic changes (DaMatta et al., 2010).
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Plants have developed biochemical
responses to adjust their metabolism according
to environmental changes. Responses may be
complex and may occur at the morphological,
physiological and molecular level; however,
they will depend on the plant genotype, stress
intensity and duration, plant growth stage and
the nature of the stress. The solutes intracellular
storage and distribution in response to water stress
conditions and salinity are important mechanisms
to tackle water stress (Turner, 1986). The
osmotic adjustment is considered one of the most
efficient mechanisms to maintain the cell turgent
(Chaves, 1991). It controls mainly the stomatal
opening and photosynthesis under low soil water
potential.
Several investigations have been conducted
to study tolerance to water stress in coffee. Most
of them have been conducted in C. canephora
(Lima et al., 2002; Pinheiro et al., 2005;
Praxedes et al., 2006; Silva et al., 2010)
and C. arabica (Batista et al., 2010; Dias et
al., 2007). The Siriema cultivar has an ability to
maintain its leaf area and vigour under drought
conditions (Dias et al., 2007). To date, drought
tolerant coffee plants have been catalogued
empirically because there is a lack of knowledge
about their physiological responses to water stress
(DaMatta; Ramalho, 2006).
The objective of this research was to study
the effect of drought conditions on the leaf water
potential, carbohydrate concentrations, sucrose
synthase and invertases activity in Siriema
coffee seedlings. It was also aimed at evaluating
Siriema’s capacity to recover from water stress
conditions.

drought conditions (from 3 to 30 days of water
stress/withholding) were re-irrigated at each
time point and evaluated 24 and 48 hours later.
Evaluations were done every 3 days for a 30 day
period. The leaf water potential was evaluated
with a pressure chamber (Soil moisture – Mod.
3005), early in the morning, in the fourth pair of
expanded leaves (in three seedlings per treatment).
At the evaluation time, leaf and root samples were
frozen in liquid nitrogen and subsequently stored
at -80 ºC until their biochemical analysis took
place. All the plants were grown in a completely
randomized design, with three repetitions per
evaluation period. The biological repetition
consisted of a single plant.

2 MATERIALS AND METHODS
Plant material and growing conditions
The experiment was conducted in a
greenhouse with a 50% light reduction cover. This
greenhouse was located in the Plant Physiology
experimental area of the Federal University of
Lavras, Minas Gerais, Brazil. Six-month-old
Coffea arabica cv. Siriema seedlings were used for
the experiments. The plants were grown in plastic
bags (three liter capacity).
The plants were irrigated daily, and the
water potential was kept at field capacity for three
weeks. When the treatments started, one group
of seedlings was continuously irrigated (control)
while another group was not irrigated for a 30 day
period. In addition, plants subjected to different

Extraction and quantification of total soluble
sugars, reducing sugars, and starch
The extraction and quantification of
the total soluble sugars, reducing sugars and
starch was performed in coffee leaves and roots
according to Silva et al. (2003). The reducing
sugars quantification was done using the Miller
(1959) protocol. For the total soluble sugars and
starch quantification, the procedure conducted by
Yemm and Coccking (1954) was used.
Extraction and quantification of the sucrose
synthase and invertases activity
The extraction and quantification of the
sucrose synthase enzyme (Susy) was performed in
coffee leaves and roots according to the Cazetta,
Seebauer and Below (1999) methodology. The
dinitrosalicilic acid (DNS) method was used for
the reducing sugars quantification (Miller,
1959); the enzyme activity was measured after
40 minutes of sample incubation. The soluble
invertases (cytosolic neutral invertase and vacuolar
acid invertase) extraction and quantification was
conducted with the Zeng et al. (1999) procedure
and the insoluble invertase (cell wall acid
invertase) activity was quantified with the Cazetta
et al. (1999) protocol.
For the cytosolic neutral invertase and
vacuolar acid invertase 0.2 g of fresh tissue was
used for the extraction (from leaves and roots).
This tissue was homogenized in 2 ml of extraction
buffer: 200 mM HEPES (pH 7.5), 1 mM PMSF,
5 mM MgCl2, 1 mM DDT and 50 mM ascorbic
acid. Next, the samples were centrifuged at 18,000
× g for 20 minutes at 4 ºC. The supernatant was
collected for the analysis of the soluble invertases
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and the precipitate was resuspended in 2 ml of 200
mM sodium acetate buffer (pH 4.5), 1 mM PMSF,
5 mM MgCl2, 1 mM DTT, 50 mM ascorbic acid
and 1 M NaCl to extract the cell wall acid invertase.
Finally the sample was centrifuged 18,000 × g for
20 minutes at 4 ºC and the supernatant was stored
for the enzyme analysis. The 100 mM potassium
phosphate buffer (pH 7.5) was used to measure the
cytosolic neutral invertase activity. The 200 mM
sodium acetate buffer (pH 4.5) with 5 mM MgCl2
and 200 mM sucrose was used for the vacuolar
acid invertase and cell wall acid invertase activity
assays. The incubation was performed in a water
bath for 40 minutes at 30 ºC. After that, 150 µl
of 1 N NaOH solution was added to the cytosolic
neutral invertase assay and 300 µl was added
to the vacuolar acid invertase and cell wall acid
invertase assays in order to stop the enzymatic
reaction. To quantify the products, a DNS method
for reducing or sugars (Miller, 1959) was used.
The enzymatic activity was quantified after 40
minutes incubation.
Data analysis
Statistical analyses were performed with the
InfoStat/Profesional version 1.1 software. Pearson
correlations were carried out once the data were
tested for normality with a Shapiro-Wilks test.
Transformation with a log (10) was used when
data were not a normal function. When it was
not possible to normalize the data, a Spearman
correlation coefficient was used.
3 RESULTS AND DISCUSSION
Leaf water potential
The leaf water potential in Siriema coffee
seedlings growing under drought conditions was
evaluated. Plants cultivated under this condition
decreased their water potential, reaching -3.5 MPa
after 30 days (Figure 1). The control, on the other
hand, presented no changes in leaf water potential
during the experiment. To analyze whether the
coffee seedlings were able to recover their water
potential, plants were re-irrigated and evaluated 24
and 48 hours after. The results showed that coffee
plants recovered their water potential even after
being subjected to 24 days of drought conditions.
A higher recovery was observed in the plants
evaluated 48 hours after re-irrigation than the
plants evaluated 24 hours later, even though, their
water potentials were similar to the control values
in the first 10 days of experiment. After 27 days,
the leaf water potential of the Siriema cultivar was

about –3.5MPa. At day 30, it was not possible to
evaluate the effect of 24 and 48 hour re-irrigation
treatments because the leaves had already been
abscised from the plants (Figure 1).

FIGURE 1 – Leaf water potential evaluated in seedlings
of the Siriema coffee cultivar under drought conditions.
Plants were grown under drought conditions for a 30
days period. Four treatments were tested: Irrigated
plants (–♦–), non irrigated plants (--■--), plants that
were re-irrigated after a certain water stress period and
evaluated 24 (–▲–) and 48 hours (–□–) post-irrigation.
Mean values are presented; dashes shows the standard
errors.

Although there are variations throughout
the day, the leaf water potential describes the
plant water status level and consequently has
been widely used to study water relations in
plants (Westgate, 1994). When coffee plants
are growing in the field, they can survive water
potentials as low as -4.0MPa during the dry season
(Marraccini et al., 2011). In nature, water
stress happens slowly and gradually, allowing
the plants to adjust to this unfavourable growing
condition. In addition to that, the root system can
reach deep in the soil and the leaf area index is
higher. On the other hand, under the experimental
conditions applied on this work, where the stress
was faster and stronger then in nature, the Siriema
plants still could survive and recover until about
-3,0 MPa after 24 days under drought conditions.
Carbohydrate concentrations
The total soluble sugars (TSS) increased as
a drought response in coffee. The TSS remained
constant in the control treatment during all the
water stress periods, both in leaves and roots. In
the drought treatments, on the other hand, the TSS
content in leaves increased after day 9 (Figure 2).
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The highest TSS values were obtained at days
24 and 27, and the water potential was also at its
lowest during those days (Figure 1). The roots
showed a similar trend, but their total soluble
sugars (TSS) increased after 3 days of water stress
(Figure 2). The highest TSS values were observed
on day 24 (21.97 mg / g FW-1).

Osmotic adjustment is a mechanism that
happens in plants under water stress conditions,
and it is characterized by the accumulation
of intracellular osmotically active solutes
(Chaves, 1991). Some carbohydrates can
function as compatible solutes maintaining the
hydric potential, and, in addition, they protect

FIGURE 2 – Carbohydrate concentrations in leaves and roots of seedling of the Siriema coffee cultivar under
drought conditions. Plants were grown under drought conditions for a 30 day period. Four treatments were tested:
Irrigated plants (–♦–), non irrigated plants (--■--), plants that were re-irrigated and evaluated 24 (–▲–) and 48
hours (–□–) after a certain water stress period. Mean values are presented, dashes shows the standard errors. FW
means fresh weight.
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cells from dehydration by forming vitreous
structures (Nepomuceno et al., 2001).
Osmotic adjustment allows the cells to grow
under inhibiting conditions. Changes in solute
concentration also regulate stomatal opening and
photosynthesis (Turner, 1996).
Reducing sugars increase under drought
conditions in coffee leaves and roots. While the
irrigated plants maintained a constant concentration
of reducing sugars in the leaves, the plants subjected
to the non-irrigated treatment increased their
concentration of reducing sugars after day 9 (Figure
2). On day 24 the plants reached their highest
concentration (1.65 Mmol / g ∙ FW-1), but the levels
of reducing sugars decreased after this day. The
same trend was observed in roots (Figure 2), which
means that reducing sugars increased under water
stress conditions to trigger oxi-reduction reactions.
This increase could happen as a result of invertases
activity to decrease the water potential if the hexoses
released by this enzyme contribute to the osmotical
adjustment and prevent additional water-stressinduced cell damage (Valliyodan; Nguyen,
2006). In the Siriema cultivar the opposite changes
in carbohydrate levels were found in the droughtstressed plants that were re-irrigated, in which
condition the osmotical adjustment is no longer
required.
Starch is degraded as a drought response in
the leaves and roots of the Siriema cultivar. Under
drought conditions, the starch content decreases
after 12 days of water stress and reaches values as
low as 1.48 mg / FW ∙ g-1 (in leaves) and 1.30 mg /
FW ∙ g-1 (in roots) after 30 days of drought (Figure
2). Re-irrigation increases the starch content (3.69
mg / FW ∙ g-1 at day 30). This results shows that
a coffee plant’s starch reserves are hydrolyzed to
overcome drought conditions. Similar results have
been observed before in coffee (Praxedes et
al., 2006).
Sucrose synthase and invertases activity
Sucrose is the main compound exported
from leaves to other organs (roots, reproductive
organs, shoots, stems) for growth or storage.
Its hydrolysis releases hexoses for anabolic or
catabolic processes and also to increase reducing
sugars for osmotic adjustment. Invertases cleave
this process in a higher extend than sucrose synthase
(SUSY)
(Kingston-Smith;
WALKER;
POLLOCK, 1999). Even though invertases and
SUSY both target sucrose, the activity of these
enzymes during growth and plant development is,

thus these enzymes become relevant under plant
stress conditions, not only to osmotically adjust
the cells, but also in order to process such cell
wall synthesis. The SUSY activity increased in the
leaves of the Siriema coffee cultivar under drought
conditions (after 9 days, Figure 3); similar results
were observed in the roots (Figure 3). SUSY is
mainly involved in cell wall and starch synthesis
(Winter; Huber, 2000); however, it may also
be related to sucrose synthesis since starch content
decreases under drought conditions.
In Coffea canephora, water potentials
lower than 3.0 MPa increase the sugar content,
hexose concentration, and acid invertase activity
(Praxedes et al., 2006). A similar increase in
the invertases activity was observed in the Siriema
cultivar under drought conditions. The cytosolic
neutral invertase (CNI) activity increased in leaves
during days 15, 18, and 21 (Figure 3). In roots,
on the other hand, the highest CNI activity was
detected on day 15 and its activity decreased after
this day (Figure 3). Leaf vacuolar acid invertase
(VAI) activity also increased under drought
conditions (Figure 3); conversely, root VAI activity
decreased after day 21 (Figure 3). A similar trend
was observed in the plants subjected to the reirrigation treatments. Their cell wall acid invertase
(CWAI) activity increased in leaves under water
stress conditions (Figure 3); but CWAI activity
decreased after day 24 when it was evaluated in
roots (Figure 3). VAI controls the primary sucrose
degradation pathway in tissues undergoing
expansion (Winter; Huber, 2000) and mature
tissues, and it also contributes to the hexose flux
across the tonoplast that enables hexoses to enter
into cytoplasmic metabolism.
Correlations among carbohydrate
concentrations and enzyme activities
Differential correlations were estimated
among the treatments. Transpiration is positively
correlated with the total soluble sugars and with
the reducing sugars under drought conditions;
opposite correlations were estimated in the reirrigated plants (data not shown). In addition to
that, the invertases activity is positively correlated
with stomatal resistance under re-irrigated and
irrigated conditions; Moreover, stomatal resistance
is higher under water stress conditions than under
re-irrigated conditions (data not shown). Also there
is a positive correlation between transpiration, that
increases in re-irrigated plants (data not shown),
and the starch content. Differential correlations
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between various carbohydrates and different
enzyme activities show the complexities of water
stress and water stress recovery metabolism and
demonstrate that these physiological responses
involve more than one compound and more than
one enzyme (Figure 4).

The previous results show how carbohydrate
concentrations and enzyme activities (invertases)
play a role to adjust the metabolism under water
stress conditions. Consequently, they should be
considered when breeding or genetic engineering
drought tolerant coffee plants.

FIGURE 3 – Enzyme activity related to carbohydrate metabolism in leaves and roots of seedlings of the Siriema
coffee cultivar grown under drought conditions. Plants were grown under drought conditions for a 30 day period.
Four treatments were tested: Irrigated plants (–♦–), non irrigated plants (--■--), plants that were re-irrigated and
evaluated 24 (–▲–) and 48 hours (–□–) after a certain water stress period. Mean values are presented, dashes
shows the standard errors. RS means Reducing sugars, h means hour and FW means fresh weight.
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FIGURE 4 – Correlations between reducing sugars (RS), total soluble sugars (TSS), starch, cytosolic neutral
invertase (CNI), vacuolar acid invertase (VAI), cell wall acid invertase (CWAI), nitrate reductase (NiR),
transpiration (Tran) and stomatal resistance (StR) in leaves of seedlings of the Siriema coffee cultivar that were
growing under irrigated and non-irrigated conditions. In addition, data are presented from plants that were grown
on drought conditions and evaluated 24 hours (Re-irrigated 24) or 48 hours (Re-irrigated 48) after re-irrigation.
Filled lines (―) mean positive correlations; dotted lines (---) are negative correlations. The thinnest lines ( ) ׀
means a correlation coefficient between 0.65-0.80, the intermediate line between 0.8 – 0.9, and the thickest line ( ▌)
between 0.9-1.0. The significance level for plotting the correlations was P < 0.05.
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DIVERSIDADE NUCLEOTÍDICA DE GENES ENVOLVIDOS NA BIOSSÍNTESE
DE ÁCIDOS CLOROGÊNICOS DE CAFEEIROS
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Luiz Gonzaga Esteves Vieira5, Luiz Filipe Protasio Pereira6
(Recebido: 20 de outubro de 2011; aceito: 20 de março de 2012)
RESUMO: Os ácidos clorogênicos (CGAs) são compostos químicos importantes de Coffea spp. para a qualidade da bebida,
pois eles interferem na adstringência e podem alterar o aroma e sabor da bebida. Aproximadamente 310.000 ESTs de Coffea
estão disponíveis e possibilitam o acesso à variabilidade nucleotídica da planta e o desenvolvimento de marcadores moleculares
ligados à qualidade da bebida para as principais enzimas da via de biossíntese dos CGAs: PAL, C4H, 4CL, CQT e C3’H. Neste
trabalho foram detectados polimorfismos dos tipos SNP, INDEL ou SSR dentro das sequências nucleotídidicas disponíveis no
Projeto Genoma Café e no NCBI. As sequências de ESTs de CGAs foram clusterizadas pelo programa Codon Code Aligner,
assim como a detecção de polimorfismos e validação dos mesmos (qualidade de cromatograma). Foram identificadas seis
isoformas para PAL, uma para C4H, seis para 4CL, duas para CQT e duas para C3’H. Os contigs formados apresentaram
um total de 248 polimorfismos (236 SNPs e 12 INDELs), sendo 201 na região codante (127 não sinônimos e 74 sinônimos).
A frequência dos polimorfismos foi maior nas regiões UTRs (1pol/54pb), em relação à codante (1pol/81pb). A análise das
sequências de C. arabica permitiu a identificação de 2 subgrupos diferentes de sequências, referentes aos seus genomas
ancestrais (C. canephora e C. eugenioides). Foi observada a presença de 67,4% dos polimorfismos entre os grupos ancestrais
e 32,6% dentro dos grupos em C. arabica. Esses resultados vêm permitindo definir genes tanto para estudos de expressão de
homeólogos de CGAs como para o desenvolvimento de marcadores moleculares para o mapeamento genético.
Termos para indexação: Polimorfismos; marcadores moleculares; SNPs, SSRs, ESTs, CGAs.

NUCLEOTIDE DIVERSITY OF GENES RELATED TO CHLOROGENIC
ACID BIOSYNTHESIS OF COFFEA
ABSTRACT: Chlorogenic acids (CGAs) are important chemical compounds of Coffea spp. related to beverage quality as they
affect its astringency and can change its aroma and flavor. About 310,000 Coffea Expressed Sequence Tags (ESTs) are available
and provide access to the nucleotide variability of the plant and to the development of molecular markers linked to beverage
quality for the main enzymes involved in biosynthesis of the CGAs: PAL, C4H, 4CL, CQT and C3’H. In this study we identified
SNP, INDELS and SSR polymorphisms within the nucleotide sequences available from the Brazilian Coffee Genome database
and from the NCBI. The EST sequences for CGAs were trimmed and clustered by the program Codon Code Aligner, and
polymorphisms and their validation detected (chromatogram quality). We identified six isoforms for PAL, one for C4H, six for
4CL, two for CQT and two for C3’H. The contigs formed exhibited a total of 248 polymorphisms (236 SNPs and 12 INDELs),
with 201 in the coding region (127 non-synonymous and 74 synonymous). The frequency of polymorphisms was greater in
the UTR regions (1pol/54pb) in relation to the coding region (1pol/81pb). The analysis of C. arabica sequences allowed
identification of two different subgroups of sequences, related to their ancestral genomes (C. canephora and C. eugenioides).
The presence of 67,4% of the polymorphisms between the ancestral groups and 32,6% within the groups were observed em C.
arabica . The characterization of nucleotide diversity on those genes is essential for further studies on differential expression
of their homeologs, as well as the use of CGAs as molecular markers related to genetic mapping.
Index terms: Polymorphisms, molecular markers, SNPs, SSRs; ESTs, CGAs.

1 INTRODUÇÃO
O cafeeiro pertence à família Rubiaceae
e ao gênero Coffea da qual se conhecem
aproximadamente 124 espécies. Dentre essas
espécies duas possuem uma mair importância

econômica, a Coffea arabica L. e Coffea canephora
Pierre ex A. Froehner que representam 70% e
30% do mercado total de café, respectivamente
(CECAFE, 2011). A espécie C. arabica é originária
do oeste da África (Etiópia) e é uma planta
alotetraplóide (2n=4x=44), as demais espécies
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são diplóides (2n=2x=22) e alógamas. A origem
provável de C. arabica foi uma hibridização de C.
eugenioides S. Moore e C. canephora (DAVIS et
al., 2007; LASHERMES et al., 1999).
O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de café, sendo responsável por 30%
do mercado internacional (CECAFE, 2011). A
qualidade da bebida de café é o principal fator
de agregação de valor ao produto, pois confere
melhores preços no mercado e, portanto maior
competitividade. A composição química do café
é um dos fatores que determinam a qualidade
da bebida. Seu sabor e aroma são resultantes
da presença combinada de vários constituintes
químicos voláteis e não voláteis, entre eles os
açúcares, cafeína, trigonelina, lipídeos e os
CGAs (FARAH et al., 2006). Esses últimos são
responsáveis pela adstringência e interferem no
seu sabor (KIM; BEPPU; KATAOKA, 2009).
Os CGAs são compostos de metabolismos
secundários e derivam da biossíntese da
fenilalanina pela via dos fenilpropanóides
(CAMPA et al., 2004). Existem duas vias de
síntese dos CGAs, primeiro a enzima fenilalanina
amonialiase (PAL) catalisa a fenilalanina em
ácido cinâmico, a cinamato 4 hidroxilase (C4H)
catalisa a segunda hidroxilação do ácido cinâmico
para ácido coumárico, esse é catalizado pela
enzima 4 couramato CoA ligase (4CL) em
p-coumaril CoA. A partir desse ponto podem ser
feitas duas rotas diferentes. Na primeira o ácido
p-coumárico pode ser catalisado em ácido cafeico
pela 4-couramato 3-hidroxilase (C3`H) que, em
seguida, é catalisado pela enzima 4CL em Cafeoil
CoA, no qual é adicionada a molécula de ácido
quínico pela enzima hidroxicinamoil transferase
quinato (CQT), originando as moléculas de CGAs.
Na segunda, o ácido p-coumárico é adicionado
à molécula de ácido quínico pela enzima CQT
que origina o ácido p-coumaroil quínico, o
qual é catalisado pela enzima C3’H em CGAs
(RUPASINGUE, 2008) (Figura 1).
O estudo das enzimas envolvidas nessa via
de biossíntese é importante, pois os CGAs são
precursores da síntese de lignina que está envolvida
na proteção das células da planta contra estresses
bióticos e abióticos (resistência a patógenos e
redução da permeabilidade da parede celular em
relação à água), além de serem fundamentais para
a estruturação rígida das plantas (KOCHKO et al.,
2003; McCARTHY et al., 2007). O interesse do
uso de CGAs na saúde humana está aumentando
devido às suas propriedades antioxidantes, efeito
antagonista a opióides e a sua capacidade de

transporte de glicose no combate ao diabetes
(BAKURADZE et al., 2011).

FIGURA 1 – Via de Biossíntese dos CGAs e as cinco
enzimas envolvidas.

Com o desenvolvimento da biologia
molecular, surgiram novas técnicas para auxiliar o
melhoramento genético. É o caso dos marcadores
moleculares que podem indicar com precisão a
variabilidade genética dos indivíduos (BORÉM,
2009). Esses possuem inúmeras vantagens em
relação aos marcadores morfológicos, pois
independem das condições ambientais e estádio
fisiológico da planta, além de permitirem
uma identificação precoce de genótipos com
características de interesse (EVANS; CARDON,
2004). O mapeamento de genes relacionados aos
CGAs tem sido realizado em várias espécies de
plantas como a maçã (CHAGNE et al., 2012) e
alcachofra (MENIN et al., 2010).
Dentre os vários tipos de marcadores
moleculares disponíveis, os mais interessantes
para o estudo de mapeamento genético são os
microssatélites (SSRs) e os polimorfismos de
base única (SNPs). Esses possuem uma maior
frequência dentro do genoma dos organismos
e permitem a identificação e mapeamento de
genes que controlam características de interesse
agronômico, fator interessante para reduzir o
tempo e o custo do melhoramento clássico de
plantas (BORÉM, 2009).
A utilização de dados de projetos de
transcriptoma de café, como ESTs (sequências
de DNA expressas), vem permitindo estudos
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visando entender melhor o funcionamento
genético da planta (MONDEGO et al., 2011;
VIDAL et al., 2010). No Genbank (NCBI) além
das mais de 260.000 sequências do Genoma
Café, estão disponíveis aproximadamente 47 mil
sequências ESTs de C. canephora (LIN et al.,
2005) e 10 mil provenientes do IRD (Institute
de Recherche pour le Developpment) (PONCET
et al., 2006).
Este trabalho visa a busca e seleção in
silico de sequências das enzimas envolvidas na
biossíntese dos CGAs, objetivando-se identificar
o número de isoformas para cada enzima, avaliar
o nível de polimorfismos disponível dentro dos
ESTs, analisar a origem desses polimorfismos
(inter específico ou intra específico), calcular
a frequência dos mesmos de acordo com as
regiões (UTRs ou codantes) e iniciar um trabalho
de mapeamento das isoformas identificadas
dentro de populações de Coffea spp. baseado
em análises prévias utilizando ferramentas de
bioinformática.
2 MATERIAL E MÉTODOS
As buscas das sequências de interesse foram
feitas na plataforma do Genoma Café (http://www.
lge.ibi.unicamp.br/cafe) através das ferramentas
BlastX e no Genbank/NCBI (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/) por tBlastN com a utilização de
sequências proteicas codificantes para as enzimas
envolvidas na biossíntese de CGAs previamente
identificadas no genoma de Arabidopsis thaliana
(L.) Heynh. Após comparação, foram selecionadas
somente sequências com e-value menor que e-10.
As sequências encontradas foram inseridas no
Programa Codon Code Aligner (versão 1.6.3)
para análise e formação dos contigs. O mesmo
programa fez a limpeza das sequências o e análise
da qualidade dos cromatogramas através das
ferramentas denominadas call base, clip ends,
trim vector e find heterozygous (Phred e Phrap)
para excluir regiões de baixa qualidade e descartar
as sequências que correspondem a vetores.
Os parâmetros para o alinhamento das sequências
foram a presença de percentual mínimo de
identidade de 90% e homologia mínima de 20 pares
de base. Após a formação dos contigs, a sequência
consenso dos mesmos foi analisada através da
ferramenta BlastX no Genbank/NCBI para validar
a codificação da proteína de interesse. Após
confirmação, o quadro de leitura da proteína foi
determinado pela análise realizada na plataforma
online EXPASY Translate Tools (2012).

A identificação do número de isoformas
para cada enzima foi definido através da
comparação das sequências protéicas dos seus
respectivos contigs com o uso da ferramenta
bl2seq (blast two sequence/Genbank/NCBI),
onde foram consideradas isoformas diferentes
quando a porcentagem de homologia e identidade
apresentavam valores menores que 90%.
A detecção dos polimorfismos foi feita
baseada na qualidade dos cromatogramas e
somente quando eram detectados em pelo menos
duas sequências (mínimo de quatro sequências
por contig). Foram desenhados oligonucleotídeos
específicos para analisar preferencialmente
as regiões com maior frequência polimórfica
observada in silico.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca in silico de polimorfismos para
as enzimas PAL, C4H, 4CL, CQT e C3’H e
formação das suas isoformas, selecionou um
total de 426 sequências ESTs do banco de dados
do Projeto Genoma Café. O número total de
ESTs para cada uma das cinco enzimas de CGAs,
assim como a quantidade de contigs formados e
número de isoformas encontradas estão descritas
na Tabela 1.
Análises de BlastX dos 16 contigs formadas
no Genbank (NCBI) resultaram em similaridade
com algumas sequências previamente anotadas
para codificação das proteínas relacionadas ao
metabolismo de CGAs (Tabela 2). A validação
com os dados do Genbank é importante
visando confirmar a montagem e tamanho dos
contigs, assim com sua classificação dentro
dos CGAs. Todas as isoformas encontradas
nesse trabalho foram depositadas no Genbank
(NCBI). É interessante observar que o número
de ESTs das duas primeiras enzimas da via de
fenilpropanóides, PAL, C4H e 4CL, foi três
vezes maior que o das duas ultimas enzimas
envolvidas na formação dos CGAs. Essas
enzimas respondem não somente para produção
de CGAs, mas também para a produção de uma
série de outros compostos como, por exemplo,
flavonóides, ácido salicílico e estilbenos.
Os números totais de sequências ESTs
selecionadas pelas buscas in silico para cada
contig estão representados na Tabela 3. Essas
sequências foram separadas de acordo com as
suas respectivas espécies de origem pelo fato de
influenciarem as porcentagens de frequência dos
polimorfismos.
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TABELA 1 – Seleção de ESTs e caracterização dos contigs e singletons encontrados in silico.
ENZIMA

ESTs

Contigs*

Singletons

Isoformas

PAL
C4H
4CL
CQT
C3’H

133
89
114
47
46

4
1
6
3
2

2
0
0
0
0

5
1
6
2
2

Proteína
Completa
Incompleta
2
2
1
0
3
3
2
1
2
0

* Contigs formados com, no mínimo, 4 sequências de ESTs.

TABELA 2 – Resultado do BlastX dos 16 contigs comparados contra o GenBank (NCBI).
Enzimas
PAL_C1
PAL_C2
PAL_C3
PAL_C4
C4H_C4
4CL_C2
4CL_C3
4CL_C4
4CL_C5
4CL_C6
4CL_C7
CQT_C1
CQT_C4
CQT_C14
C3`H_C25
C3`H_C34

Tamanho dos
contigs
2673 pb
1056 pb
2253 pb
2489 pb
3349 pb
2389 pb
2065 pb
2109 pb
1543 pb
1083 pb
1307 pb
1097 pb
2169 pb
1650 pb
1939 pb
1698 pb

Organismos
Coffea canephora
Coffea arabica
Coffea canephora
Coffea canephora
Catharanthus roseus L.
Coffea arabica
Rubus idaeus L.
Nicotiana tabacum L.
Arabidopsis thaliana
Nicotiana sylvestris Speg. & S. Comes
Populus trichocarpa Torr. S. & Gray
Coffea canephora
Coffea arabica
Coffea canephora
Coffea canephora
Coffea canephora

De acordo com os dados apresentados na
tabela 3, é possível perceber que, em quase todos
os contigs há uma predominância de sequências
de C. arabica, com exceção do Contig 3 da PAL
que apresentou um equilíbrio, indicando que essa
isoforma deve possuir uma maior expressão em
C. canephora. Esse resultado também é devido à
presença majoritária de bibliotecas de C. arabica
no Projeto Genoma Café (VIEIRA et al., 2006).
Nos 16 contigs foram identificados um
total de 248 polimorfismos, sendo 47 dentro das
regiões UTRs e 201 dentro das regiões codantes.
Inseridos nessa última 63% dos polimorfismos
(127) correspondem ao tipo sinônimo (S) e
37% deles (74) ao tipo não sinônimo (NS)
(Tabela 4). Uma porcentagem semelhante foi
verificada para trigo por RAVEL et al. (2006) que
encontrou aproximadamente 33% de S e 67% de
NS, demonstrando que a maioria das mutações

Número de acesso
(NCBI)
AAN32866.1
AEL21617.1
AEO94540.1
AEO94541.1
CAA83552
CAJ41420.1
AAF91309.1
AAB18637.1
AAP03021.1
AAO25512.1
EEE96927.1
ABO77957.1
CAT00081.1
ABO47805.1
ABO77958.1
ABO83677

E-value
0.0
1 e-130
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 e-137
3 e-172
2 e-62
0.0
0.0
0.0
0.0

mais comuns não alteram o tipo do aminoácido
formado.
Os polimorfismos foram encontrados tanto
em regiões não codificadoras de proteínas (5`UTR
e 3`UTR), como em regiões codificadoras. Os
resultados evidenciam a maior frequência de SNPs
(95%) em relação aos indels (5%), assim como a
de polimorfismos sinônimos (63%) em relação
aos não sinônimos (37%), como foi observado por
SCHMID et al. (2003).
A partir da detecção dos polimorfismos
calcularam-se as frequências da presença de
polimorfismos nas 3 diferentes regiões das
sequências (5`UTR, região codificadora da proteína
e 3`UTR) a cada 100 pares de bases, de acordo com
o seu respectivo contig. Foi encontrada frequência
de 1 polimorfismo a cada 50 pares de base nas
regiões UTRs e 1 polimorfismo a cada 81 pares de
base, nas regiões codificadoras de proteína.
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TABELA 3 – Número total de seqüências e distribuição
nas espécies de Coffea.
Enzima

Sa Total

Sa (Cc)

PAL_C1
PAL_C2
PAL_C3
PAL_C4
C4H_C4
4CL_C2
4CL_C3
4CL_C4
4CL_C5
4CL_C6
4CL_C7
CQT_C1
CQT_C4
CQT_C14
C3`H_C25
C3`H_C34

34
7
52
38
89
60
19
20
6
2
7
2
37
8
42
4

6
4
27
6
21
18
6
5
1
0
2
0
12
4
17
0

Sa (Ca) Sa (Cr)
27
3
25
31
67
41
13
15
5
2
4
2
25
4
25
4

1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sa = Número Total de Seqüências; Cc = Coffea canephora; Ca
= Coffea arabica; Cr= Coffea racemosa Ruiz & Pav.

A pesquisa realizada in silico para se
conhecer a frequência dos polimorfismos (Tabela
5) de acordo com a sua localização é importante,
pois pode-se inferir a região que possui a maior
probabilidade de encontro dos mesmos nas
análises in vivo. Com essa infomação, é possível

realizar o desenho dos oligonucleotídeos
específicos, priorizando as regiões que apresentem
uma frequência maior de polimorfismos para a
detecção dos mesmos. Segundo LAI et al. (2008),
em análises de ESTs de girassóis, a porcentagem
de sucesso de encontrar um polimorfismo in
vivo foi 72%, quando análises prévias in silico
indicaram as melhores regiões para desenhos de
oligonucleotídeos, contra 37% de sucesso quando
eles eram desenhados ao acaso.
Os dados de frequência dos polimorfismos
evidenciaram que, na maioria das vezes, esssa
encontra-se nas regiões não codificadoras de
proteína (3`UTR e 5`UTR), assim como foi
relatado por MONDEGO et al. (2011).
A grande frequência de SNPs encontrados
em todas as enzimas estudadas confirma os dados
relatados por LIJAVETZKY et al. (2007) que diz
que os SNPs são os polimorfismos mais frequentes
no genoma de uva. A média de SNPs totais
encontrados foi de 1.4 polimorfismos a cada 100
pares de base, uma quantidade relativamente alta
se comparada aos resultados obtidos por VIDAL et
al. (2010) que observou 0.39 polimorfismos, porém
isso provavelmente deve-se ao fato de que a região
5’UTR da C3’H_C25 elevou a média observada.
Outro estudo que comprova a maior frequência
dos SNPs em relação aos microssatélites (SSRs)
foi o realizado por PONCET et al. (2006) que
encontrou um SSR a cada 7730pb em ESTs de C.
canephora, valor quase 5.5 vezes menor do que os
SNPs detectados por este trabalho.

TABELA 4 – Quantidade e tipos de polimorfismos encontrados.
Enzima

Número de
Polimorfismos Totais

SNPs

Indels

Região
5’UTR

PAL_C1
PAL_C2
PAL_C3
PAL_C4
C4H_C4
4CL_C2
4CL_C3
4CL_C4
4CL_C6
4CL_C7
CQT_C4
CQT_C14
C3`H_C25

23
2
43
32
34
22
4
25
0
0
24
4
35

23
2
42
32
30
20
3
25
0
0
24
4
31

0
0
1
0
4
2
1
0
0
0
0
0
4

0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
13
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Região Codificadora
Sinônimos Não Sinônimos
18
5
1
0
22
17
20
8
17
11
6
5
2
1
15
7
0
0
0
0
15
6
2
2
9
12

Região
3’UTR
0
0
4
4
6
11
1
0
0
0
2
0
1
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TABELA 5 – Frequência dos Polimorfismos segundo suas localizações.
Gene
PAL_C1
PAL_C2
PAL_C3
PAL_C4
C4H_C4
4CL_C2
4CL_C3
4CL_C4
4CL_C6
4CL_C7
CQT_C4
CQT_C14
C3`H_C25

Frequência
5’UTR/100 pb
NA
0,50
NA
0
NA
NA
NA
3,16
0
NA
1,03
NA
12,38

Frequência
Coding/100 pb
1,07
0,25
2,22
1,35
1,80
0,69
0,22
1,35
NA
0
1,62
0,41
1,37

Frequência
3’UTR/100 pb
0
NA
1,65
3,30
3,52
2,82
0,86
0
NA
0
0,60
0
0,51

Frequência Média
1pol/99 bp
1pol/292 bp
1pol/46 bp
1pol/78 bp
1pol/54 bp
1pol/93 bp
1pol/429 bp
1pol/71bp
0
0
1pol/78 bp
1pol/52 bp
1pol/52 bp

NA= regiões com menos de quatro sequências.

De acordo com os resultados obtidos
na detecção de polimorfismos e identificação
dos mesmos, pode-se inferir a existência de
diferenças alélicas interespécies (C. arabica
x C. canephora, C. arabica x C. racemosa e
C. canephora x C. racemosa) e intraespécies
(C. arabica x C. arabica, C. canephora x C.
canephora e C. racemosa x C. racemosa). Os
tipos de polimorfismos SNPs, detectados na
análise in silico para as cinco enzimas estão
contidas na Tabela 6.
A análise dos polimorfismos inter (E) e
intra grupos (I) resultou no encontro de 71%
de polimorfismos dentro de C. arabica, 18%
dentro de C. canephora, 3.9% entre C. arabica
e C. canephora, 1.4% entre C. arabica e C.
eugenioides e 5.6% entre C. canephora e C.
eugenioides. Esses dados corroboram com os
encontrados por VIDAL et al. (2010), cujo estudo
encontrou 81% dos polimorfismos dentro de C.
arabica, 17% dentro de C. canephora, 4% entre
C. arabica e C. canephora, 2.5% entre C. arabica
e C. eugenioides.
Também
foram
classificados
os
polimorfismos entre as espécies (31 polimorfismos)
e dentro delas (253 polimorfismos). Dentro das
espécies foi observado um maior número de
polimorfismos em C. arabica (71%), seguido
de C. canephora (18,3%). A maioria dos SNPs
encontrados localizaram-se dentro da espécie C.
arabica, isso devido ao maior número de sequências
dessa espécie, dentro da maioria dos contigs.

TABELA 6 – Tipos de polimorfismos encontrados in
silico para as enzimas dos CGAs.
Gene Contig
PAL
1
PAL
2
PAL
3
PAL
4
C4H
1
4CL
1
4CL
2
4CL
3
4CL
4
4CL
6
CQT 2
CQT 3
C3`H 1
TOTAL

Intra
Ca
17
1
32
28
26
18
0
23
0
0
22
3
31
201

Intra
Cc
5
2
20
0
4
8
1
3
0
0
2
0
7
52

Intra Inter
Cr Ca e Cc
NA*
2
NA
0
NA
0
NA*
0
NA*
4
NA*
1
NA
3
NA
0
NA
0
NA
0
NA
0
NA
1
NA
0
0
11

Inter
Ca≠Cr
0
NA
NA
4
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
4

Inter
Cc≠Cr
2
NA
NA
6
7
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
16

Ca = C. arabica; Cc= C. canepora; Cr = C. racemosa; NA=
não havia sequências de C. racemosa. NA*= Havia apenas 1
sequência de C. racemosa.

Dentro da espécie de C. arabica foi possível
separar as sequências em 2 grupos genômicos
diferentes (subgenomas), um deles assemelha-se
grupo de C. canephora e o outro provavelmente
seja semelhante a C. eugenioides. Isso se deve,
possivelmente, ao fato de que C. arabica é um
híbrido originado entre o cruzamento de C.
canephora e C. eugenioides (Figura 2).
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FIGURA 2 – Exemplo de Identificação e Caracterização de Polimorfismos Intra-espécies e Inter-espécies (Contig4
da 4CL). E: polimorfismos entre grupos de Coffea arabica. I: polimorfismos dentro dos grupos de C. arabica,
indicados com seta azul. NA: ausência de alelos. A: adenina. C: citosina. G: guanina. T: timina. Grupo 1: grupo de
C. arabica semelhante à Coffea eugenioides. Grupo 2: grupo de C. arabica semelhante à Coffea canephora e para
se observar melhor essa homologia, inseriu-se no grupo 2 algumas sequências de C. canephora.

A formação de 2 grupos distintos de
sequências dentro de C. arabica, reforçam os
trabalhos sobre a origem alopoliplóide da espécie
a partir da hibiridzação das duas espécies diplóides
C. canephora e C. eugenioides (DAVIS et al.,
2007; LASHERMES et al., 1999).
Analisando apenas os polimorfismos
dentro dos subgenomas de C. arabica, foi
possível concluir que a maioria deles situavase entre os dois grupos (136 polimorfismos)
e a minoria dentro de um dos dois grupos
formados (68 polimorfismos). Essa separação
por SNPs é importante, pois permite estudos
de caracterização da expressão de genes
homeólogos em Coffea arabica, identificando a
expressão diferencial de genes de um subgenoma
com relação ao outro (MARRACCINI et al.,
2011; VIDAL et al., 2010). Entretanto visando a
identificação de genótipos diferentes e estudos de
mapeamento, somente os SNPs intraespecíficos
podem ser utilizados.
Os resultados gerados com a utilização de
ESTs disponíveis nos bancos de dados públicos
é um trabalho de base que auxilia e aumenta as
probabilidades de se desenvolverem marcadores
moleculares efetivos para características de
interesse agronômico, pois possibilita inferir
a diversidade nucleotídica esperada in vivo de

indivíduos de uma população, acelerando o
processo de busca de marcadores polimórficos.
Esse fator é de fundamental importância para
futuros trabalhos de mapeamento e de seleção
assistida por marcadores de espécies perenes
economicamente importantes, diminuindo custos
e tempo de melhoramento clássico da planta
(COGAN et al., 2007).
Baseado nessas análises in silico, algumas
populações de Coffea sp. estão sendo genotipadas
com os primers desenvolvidos por este trabalho.
Sendo que um deles já apresentou resultados
positivos e foi mapeado em Coffea canephora
(LEROY et al., 2011). Para a população de
mapeamento de Coffea arabica as análises estão
em desenvolvimento.
4 CONCLUSÕES
As análises in silico são eficientes para
identificar genes das principais vias metabólicas
dos CGAs de cafeeiro. Foram identificados 16
contigs relacionados a cinco dos principais genes
da biossíntese de CGAs.Esses genes apresentam
uma alta frequência de polimorfismos do tipo
SNPs (95%), com
sua maior distribuição
nas regiões UTRs (1pol/50pb) em relação às
regiões codificadoras de proteína (1pol/81pb). A
análise in silico também identificou a presença
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de dois grupos distintos de sequências dentro
do grupo de C. arabica, de acordo com os seus
genomas ancestrais, permitindo realizar estudos
de expressão de genes homeólogos. Os genes e
polimorfismos encontrados vêm sendo utilizados
em trabalhos de genotipagem de populações de
Coffea sp., para mapeamento físico e genético dos
CGAs.
5 AGRADECIMENTOS
Ao Consórcio Pesquisa Café e FINEP/
GENOCAFÉ, pelo apoio financeiro. S.T.I. foi
bolsista de Mestrado CNPq; L.F.P.P. e L.G.E.V.
são bolsistas de produtividade – CNPq.
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RESUMO: Objetivou-se, neste trabalho, avaliar critérios de irrigação e densidades de plantio mais adequados ao cultivo do
cafeeiro que maximizem a produtividade das lavouras. O experimento foi conduzido em área do Departamento de Agricultura
da Universidade Federal de Lavras/MG, em delineamento de blocos casualizados com esquema de parcelas subdivididas
(densidades de plantio nas parcelas e irrigações nas subparcelas), com quatro repetições. O plantio foi realizado utilizando-se
mudas sadias de cafeeiro, cultivar Rubi MG-1192. Observou-se que o uso da irrigação proporcionou aumentos expressivos
de produtividade de café beneficiado em cultivos adensados de 10.000 a 20.000 plantas ha-1. Irrigações baseadas entre tensões
de 60 kPa a 100 kPa são suficientes para atender a demanda hídrica do cafeeiro em plantios adensados, porém o aumento no
número de plantas de 10.000 para 20.000 compromete a sustentabilidade do cultivo pelo aumento desproporcional do consumo
de água para irrigação com pequenos incrementos de produtividade. Para a tensão de irrigação de 60 kPa o aumento relativo de
produtividade supera os dos demais critérios de irrigação, sendo o número de plantas indicado de 13750 plantas ha-1.
Termos para indexação: Coffea arabica L., sustentabilidade, plantio adensado.

PRODUCTION FUNCTIONS OF IRRIGATED COFFEE UNDER DIFFERENT
PLANTING DENSITIES
ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate criteria for irrigation and planting densities best suited to coffee growing
to maximize yield. The experiment was conducted in an area of the Department of Agriculture, Federal University of Lavras,
Minas Gerais, Brazil, in a randomized complete block design with split-plots and four replications. Planting was carried out
using healthy coffee seedlings of the Ruby MG-1192 cultivar. It was observed that the use of irrigation provided for significant
increases in processed coffee yield in high density planting from 10,000 to 20,000 plants ha-1. Irrigations based on tensions
from 60 kPa to 100 kPa are sufficient to meet the water requirements of coffee in dense plantings, but the increase in the number
of plants from 10,000 to 20,000 compromises the sustainability of the crop through the disproportionate increase in water
consumption for irrigation, with small increases in yield. For the irrigation tension of 60 kPa, the relative increase in yield
outweighs the other criteria for irrigation, with 13,750 plants ha-1 being the number of plants indicated.
Index terms: Coffea arabica L., sustainability, high density planting.

1 INTRODUÇÃO
A cafeicultura é uma das cinco mais
importantes atividades agrícolas do Brasil e a
mais importante do estado de Minas Gerais.
Com toda essa importância, as produtividades
brasileira e mineira ainda são baixas para manter a
sustentabilidade da atividade face às variações de
preços no mercado internacional.
Uma das formas de se buscar o aumento de
produtividade é a redução do espaçamento, que
propicia aumento do número de plantas por hectare
e outra é o uso da irrigação com critérios que

venham a atender a demanda das plantas por água
sem onerar demasiadamente o custo de produção,
mantendo também a sustentabilidade ambiental
com economia de água. No primeiro caso o uso
do sistema adensado também pode melhorar a
capacidade produtiva do solo por meio de aumentos
do pH, Ca, Mg, K, P e C orgânico, estabilidade
de agregados, retenção de água e diminuição
de Al tóxico, uma vez que proporciona maior
aproveitamento da água e nutrientes, diminuindo
as perdas e melhorando a eficiência do uso de
fertilizantes (AUGUSTO et al., 2007), podendo
levar a um ganho de produtividade em relação a

Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Engenharia/DEG - Cx. P. 3037 - 37.200-000 - Lavras - MG
edilsonserra@gmail.com
2
Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Agricultura/DAG - Setor de Cafeicultura - Cx. P. 3037 - 37.200-000
Lavras-MG - msscalco@dag.ufla.br
3
Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Agricultura/DAG - Setor de Cafeicultura - Cx. P. 3037 - 37.200-000
Lavras-MG - rubensjg@dag.ufla.br
4
Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Engenharia/DEG - Cx. P. 3037 - 37.200-000 - Lavras-MG
acolombo@deg.ufla.br
5
Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Ciências Exatas/DEX - Cx. P. 3037 - 37.200-000 - Lavras-MG
armorais@dex.ufla.br
6
Universidade Federal de Lavras/UFLA - Departamento de Agricultura/DAG - Cx. P. 3037 - 37.200-000 - Lavras-MG
carvalhoagronomia@gmail.com
1

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 157-165, abr./jun. 2013

Serra, E. L. et al.

158

sistemas tradicionais de plantio (PEREIRA et
al., 2007). O espaçamento pode exercer efeito
sobre a produção por unidade de área e dessa
forma procura-se adequar densidades de plantio
que proporcionem maiores produtividades e, ao
mesmo tempo, permitam espaço para condução
das práticas culturais (BRACCINI et al., 2005,
2008). No segundo caso, o uso da técnica da
irrigação tem minimizado o efeito da seca e
é uma das formas de mitigar os problemas
de deficiência hídrica gerando incrementos
à produção (ARRUDA; GRANDE, 2003).
A irrigação na cafeicultura tem se expandido
mesmo em regiões produtoras como o sul de
Minas Gerais, consideradas aptas ao cultivo do
cafeeiro. Sobretudo pela utilização dos sistemas
que aplicam água de forma localizada e que se
caracterizam pela pequena utilização de mão
de obra, pela automatização, manutenção de
elevados níveis de água no solo para melhorar
o desenvolvimento das culturas, capacidade de
se adequar às condições de solos pedregosos,
rasos e de topografia acidentada, possibilidade
de aplicação de produtos químicos em solução
na água de irrigação e pela redução dos riscos
de contaminação das culturas. Todas essas razões
contribuem para o crescimento desse processo
no Brasil (MARTINS et al., 2007). Dentro do
método de irrigação localizada, um dos sistemas
mais utilizados na cafeicultura é o gotejamento.
Coelho e Silva (2005), ao longo de três
safras concluíram que a irrigação pode melhorar
a média de produtividade do cafeeiro. A resposta
do cafeeiro à irrigação tem sido positiva na
maioria dos casos. Para o município de Lavras
– MG, Oliveira et al. (2010) comentam que a
irrigação por gotejamento da cultura do cafeeiro
é viável economicamente, pois o aumento de
produtividade real de 33,48%, obtido com a
irrigação gera maiores receitas. Dessa forma, a
elevação do nível de produtividade ocasionada
pela irrigação torna esse investimento um atrativo
na produção do café, elevando consideravelmente
os indicadores econômicos e reduzindo o tempo
de recuperação do capital investido (ARÊDES;
PEREIRA; SANTOS, 2010).
Um das formas de se estudar o efeito
da aplicação de água nas culturas é o uso das
funções de produção. A função de produção
água/cultura descreve a relação entre a variação
da produção da cultura em função da variação da
quantidade de água aplicada sendo que a variável
independente “água” pode ser transpiração,
evapotranspiração, lâmina de água aplicada

durante o ciclo da cultura, estado da água no solo,
principalmente sendo a lâmina de água aplicada
a de maior interesse para o usuário da irrigação
(FRIZZONE, 2005). Segundo Liu et al. (2002),
diversos pesquisadores têm demonstrado o uso
de função de produção, objetivando avaliar as
implicações técnicas e econômicas de diferentes
níveis de água aplicada às culturas. Nesse estudo,
a função de produção será utilizada também para
descrever a relação entre a variação da produção
em função da variação no número de plantas na
área.
Objetivou-se, neste trabalho, estabelecer
estratégias de irrigação e densidades de plantio
mais adequadas ao cultivo do cafeeiro que
maximizem a produtividade das lavouras.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em área do
Departamento de Agricultura da Universidade
Federal de Lavras/MG, no período de 2003 a
2007. As coordenadas geográficas da área são:
latitude de 21o15’S, longitude de 45o00’W e
altitude média de 918 m. O clima do município é
do tipo Cwa, segundo Köppen (mesotérmico com
verões brandos e suaves e estiagem de inverno). A
precipitação e a temperatura média anual são de
1.460 mm e 20,4°C, respectivamente (DANTAS;
CARVALHO; FERREIRA, 2007).
O plantio foi realizado em três de janeiro de
2001, utilizando-se mudas sadias de cafeeiro Rubi
MG-1192. O solo (Latossolo Vermelho-Escuro
Distroférrico) foi analisado por ocasião do plantio
quanto as suas características físico-hídricas
(Tabela 1) e químicas para instalação da cultura
no campo.
Tratos
culturais
e
tratamentos
fitossanitários foram realizados conforme a
necessidade, durante o desenvolvimento da
cultura, porém sem podas até a realização desse
trabalho, tendo sido a lavoura mantida livre
de plantas daninhas por meio da associação de
métodos de manejo, durante as diferentes fases
da cultura. As correções do solo e adubações
foram realizadas de acordo com análises de
solo e de plantas (anualmente), seguindo as
recomendações de Guimarães et al. (1999) e
Santinato e Fernandes (2002), sendo que esses
últimos fazem recomendações para a cultura
irrigada. Os micronutrientes foram fornecidos
via adubação foliar. Os dados meteorológicos
foram monitorados diariamente por meio de uma
estação meteorológica local (µMetos ®).
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TABELA 1 – Resultado da análise física do solo da área experimental (1).
Camada
(cm)
0-20
20-40
40-60

Areia
(%)
27
23
23

Análise textual
Silte
(%)
20
9
9

Argila
(%)
53
68
68

DS

MAC

MIC

g/cm3
1,2
1,1
0,9

(%)
7,5
33,6
31,3

(%)
44,7
39,1
33,6

DS = densidade do solo, MAC = macroporosidade, MIC = Microporosidade.

O delineamento experimental utilizado
foi o de blocos casualizados em esquema de
parcelas subdivididas, com quatro repetições.
As cinco densidades de plantio localizadas
nas parcelas e os quatro critérios de irrigação
mais a testemunha não irrigada nas subparcelas,
perfazendo um total de 25 tratamentos. O
número de plantas na subparcela foi de 10 e cada
parcela com 200 plantas. O total de plantas na
área experimental foi de 1000 plantas sendo que
o número de plantas úteis em cada subparcela
foi de oito.
Foram estudados quatro diferentes critérios
determinantes do momento de irrigação em
cinco densidades de plantio do cafeeiro, sendo os
tratamentos: irrigações quando a tensão de água
no solo atingiu valores próximos a 20 kPa (T1), 60
kPa (T2), 100 kPa (T3) e 140 kPa (T4), testemunha
não irrigada (T0) estudados em densidades de
plantio de (D1) 2500 plantas ha-1 ( 4,0 x 1,0 m);
(D2) 3.333 plantas ha-1 ( 3,0 x 1,0 m); (D3) 5.000
plantas ha-1 ( 2,0 x 1,0 m); (D4) 10.000 plantas
ha-1 ( 2,0 x 0,5 m) e (D5) 20.000 plantas ha-1 ( 1,0
x 0,5 m).
O sistema de irrigação constou de
uma unidade central de controle (sistema de
bombeamento, filtros de areia e tela, injetor de
fertilizantes, manômetros e conexões), linha
principal de tubos PVC, PN80, linhas de derivação
de PVC, PN 40, linhas laterais com tubo flexível
de polietileno, PN 40, registros e gotejadores com
vazão de 3,75 L h-1 espaçados de 0,3m nas linhas.
O sistema foi avaliado periodicamente quanto à
uniformidade de distribuição de água.
A umidade do solo foi indiretamente
monitorada por meio do uso de tensiometros
(tensímetro digital) e blocos de resistência
elétrica (Water Mark-Irrometer®) que foram
previamente calibrados para as condições de solo
específicas do experimento. Os tensiometros
e os blocos porosos foram instalados às
profundidades de 10, 25, 40, 60, 80 e 100 cm.
Para tensões de 20 e 60 kPa foram utilizados

tensiômetros enquanto que para tensões de
100 e 140 kPa foram utilizados blocos porosos
WaterMark®. A irrigação de cada subparcela
ocorreu quando a leitura de tensão de água
à profundidade de 25 cm indicou a tensão de
irrigação relativa àquele tratamento. As lâminas
de irrigação foram calculadas considerando-se
as leituras obtidas nos tensiometros e blocos
porosos nas profundidades de 10, 25, e 40 cm
até as plantas atingirem pleno desenvolvimento
vegetativo e a partir daí considerou-se ainda as
leituras na profundidade de 60 cm.
A correspondência entre tensão de água no
solo e umidade foi obtida por meio das curvas
características de umidade do solo, determinadas
em laboratório para as diferentes profundidades
consideradas (Tabela 2).
A colheita foi feita quando restavam no
máximo cerca de 20% de frutos ainda verdes, por
meio de derriça no pano, em cada subparcela, sendo
que o café de varrição (colhido separadamente)
também foi quantificado na análise. Ao final foi
obtida a produtividade em sacas ha-1 para cada
tratamento de irrigação, nas diferentes densidades
de plantio.
Os resultados obtidos foram submetidos
à análise de variância. Quando significativas,
as médias foram ajustadas a um modelo
de regressão não linear de segunda ordem
que permitiu obter as funções de produção
estabelecendo uma relação técnica entre
os fatores estudados:“lâminas de irrigação
aplicadas pelos diferentes critérios” versus
“produtividade de café beneficiado (sacas ha-1)”
e “densidades de plantio” versus “produtividade
de café beneficiado (sacas ha-1)”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As lâminas médias de água aplicadas
(mm) em cinco anos agrícolas e correspondentes
a cada critério de irrigação estão apresentadas
na Tabela 3.

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 157-165, abr./jun. 2013

Serra, E. L. et al.

160

TABELA 2 – Equações da curva característica de retenção da água no solo, segundo o modelo de Genuchten e
Nielsen (1985), para as camadas de 0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm.
Camada de solo (cm)
0-20

20-40

40-60

Equação da curva característica (Y em cm)

θ = 0, 223181 +

θ = 0, 239476 +

θ = 0, 205741 +

R2

0, 340456
1 + ( 0, 027793 ⋅ ψm )2,031813 



0 , 287954

0,993

0 , 298648

0,991

0 ,150509

0,988

0, 350076
1 + ( 0, 035177 ⋅ ψm )1,903507 


0, 454637
1 + ( 0,141522 ⋅ ψm )3,3333909 



TABELA 3 – Lâminas aplicadas (mm) em diferentes critérios de irrigação em cinco densidades de plantio (plantas
ha-1) e precipitações ocorridas no período de entressafras (de junho de um ano a junho do ano seguinte).
Densidade de plantio
(plantas ha-1)
20000 - (1,0 x 0,5 m)
10000 - (2,0 x 0,5 m)
5000 - (2,0 x 1,0 m)
3333 - (3,0 x 1,0 m)
2500 - (4,0 x 1,0 m)
Precipitação (mm)

Lâminas aplicadas em cada critério (mm)
60 kPa
100 kPa
140 kPa
477,5
566,5
279,6
250,8
194,1
115,6
177,4
209,2
91,7
126,0
124,7
90,0
97,6
108,3
56,4
Anos agrícolas
2003
2004
2005
2006
2007
1326
1460
1526
1461
1429

20 kPa
737,6
409,8
347,4
214,9
154,9

Esses valores decresceram em função do
aumento da tensão de água do solo adotado para
irrigações e em função da redução do número
de plantas na área. Embora, o volume de água
aplicado por planta seja menor é necessário
considerar (MARIN, 2003) as diferenças
de área foliar entre sistemas de plantio em
espaçamento largo e reduzido, pois os plantios
adensados geram um aumento no consumo
de água por unidade de área, a despeito das
alterações micrometeorológicas. Por outro lado,
embora existam afirmativas de que umidade
relativa no interior da lavoura tende a aumentar
com o incremento na densidade de plantio,
possivelmente devido a aerodinâmica mais
suave do dossel nos plantios adensados há uma
diminuição na taxa de evapotranspiração nestes
sistemas (SANTOS; DUBEUX JUNIOR; SILVA,
2003). Assim, não necessariamente o critério de
irrigação, no qual se aplica maior lâmina de água
é aquele que proporciona maior desenvolvimento
e produção nos plantios adensados.

As reduções das lâminas aplicadas
proporcionadas pelo aumento gradativo nos
valores da tensão da água do solo dentro de cada
densidade de plantio (Tabela 3) eram esperadas.
Em irrigações mais freqüentes (20 e 60 kPa) foram
aplicadas lâminas menores em relação a irrigações
mais espaçadas (100 e 140 kPa), porém quando
contabilizadas ao final de um ciclo representaram
um maior consumo de água para irrigação. Nas
densidades de 2.500, 5.000 e 20000 plantas ha-1
observou-se comportamento atípico em relação
às lâminas aplicadas nas tensões de 60 e 100
kPa. Nessas densidades foram aplicadas maiores
lâminas em tensões de 100 kPa em relação a tensão
de 60 kPa. Tal comportamento pode ser atribuído a
diferença entre instrumentos utilizados para medir a
tensão da água do solo. Para tensões de 20 e 60 kPa
foram utilizados tensiômetros enquanto que para
tensões de 100 e 140 kPa foram utilizados blocos
porosos WaterMark®. Esse último, embora alguns
pesquisadores indiquem para monitoramento de
umidade do solo em uma faixa mais ampla de
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umidade do solo (HANSON et al., 2000), com
valores variando de 0-200 kPa e inclusive maiores
valores de tensão de até 600 kPa, outros trabalhos
relatam que esse instrumento apresenta melhor
precisão na mesma faixa de tensão do tensiômetro
(THOMPSON et al., 2005), ou seja, até 80 kPa.
Para análise técnica dos critérios de
irrigação utilizados para manejo das lavouras
cafeeiras irrigadas, além da lâmina de aplicação,
que pode representar economia no consumo de
água e energia é necessário analisar sob o ponto
de vista de maximização da produtividade sem
prejuízo das características qualitativas que são
importantes na comercialização final do produto.
A análise dos resultados indicou interação
significativa entre os critérios de irrigação e
número de plantas na área, indicando que com o
aumento ou redução do espaçamento a resposta
de produtividade pode ser alterada. Essa interação
entre os fatores estudados pode ser explicada
pela alteração no microclima que ocorre em cada
sistema de plantio, e que consequentemente,
interfere na evapotranspiração da cultura e
demanda hídrica. A partir daí as mudanças no
padrão de desenvolvimento vegetativo e produção
são esperadas.
Frente à influência observada com o
desdobramento do critério de irrigação dentro
de cada densidade de plantio, foi verificada
significância apenas para os plantios de 10000 e
20000 plantas ha-1. Portanto, para as densidades
de 10000 e 20000 plantas ha-1 o uso da irrigação
e o critério que define o momento de irrigar que

proporcionam aplicações diferenciadas de água
também definem padrões de resposta diferenciados
para a produção do cafeeiro. O aumento da
lâmina da irrigação a partir de certo limite pode
gerar aumentos de produtividade reduzidos e não
compensatórios ao cafeicultor do ponto de vista
financeiro.
O uso das funções de produção permitiu
estimar o ponto de máxima produtividade tanto em
função do incremento na lâmina de água aplicada
por irrigação quanto em função do aumento no
número de plantas por área.
As produtividades médias de café
beneficiado em função das lâminas aplicadas
para as densidades de 10000 e 20000 plantas ha-1
(Figuras 1 e 2) foram adequadamente ajustadas a
uma equação de segundo grau para obtenção das
funções de produção permitindo verificar em qual
lâmina ou faixa de lâmina aplicada a produtividade
do cafeeiro foi maximizada pelo uso da irrigação.
Os coeficientes de determinação foram de 0,982 e
0,961 para ajuste das densidades de 10000 plantas
ha-1 e 20000 plantas ha-1, respectivamente.
Na função de produção ilustrada na Figura
1 fica demonstrado que a produtividade média
aumentou de forma quadrática atingindo um valor
máximo de 91,3 sacas ha-1 com a aplicação de
uma lâmina média de 258,5 mm a partir da qual
a aplicação de maiores lâminas já não promoveu
acréscimos de produtividade. Ao contrário,
lâminas acima deste valor podem provocar
decréscimos de produção além de onerar os custos
de aplicação de água e energia elétrica. A lâmina

FIGURA 1 – Representação gráfica da função de produção relativa ao aumento das lâminas aplicadas nos
diferentes critérios de irrigação em lavouras cafeeiras com 10000 plantas ha-1.
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FIGURA 2 – Representação gráfica da função de produção relativa ao aumento das lâminas aplicadas nos
diferentes critérios de irrigação em lavouras com 20000 plantas ha-1.

para a qual foi obtida a máxima produtividade
corresponde a valores próximos da lâmina média
aplicada nas cinco safras (250,8 mm) para o
critério de irrigação baseado em tensões próximas
a 60 kPa. Esses resultados estão coerentes com
aqueles observados por Assis (2010) em relação
ao crescimento em altura e número de ramos
plagiotrópicos primários para os quais não foram
detectadas diferenças significativas entre lâminas
aplicadas com base nas tensões de 20 e 60 kPa.
Para a densidade de 20.000 plantas
ha-1 também foi observado (Figura 2) que a
produtividade aumentou de forma quadrática
aplicando-se lâminas crescentes de água até 469,32
mm, lâmina de irrigação na qual a produtividade
máxima obtida foi de 92,48 sacas ha-1. A partir de
469,32 mm de lâmina de irrigação (próxima àquela
aplicada na tensão de 60 kPa), a produtividade
sofreu reduções, indicando que maiores aplicações
de água podem ser prejudiciais à lavoura.
Ainda com base nas figuras 1 e 2 é possível
inferir, como já constatado anteriormente, (Tabela
3) sobre um aumento no consumo de água na
medida em que se aumentou a densidade de plantio.
Ao se estabelecer relações entre lâminas
aplicadas e as correspondentes produtividades
máximas obtidas (Tabela 4) para as três maiores
densidades de plantio (5000, 10000 e 20000
plantas ha-1) observou-se que: o aumento relativo
na lâmina aplicada para obtenção da produtividade
máxima entre as densidades de plantio 5000 e
10000 foi de 42,17%, resultando em um aumento
relativo na produtividade de 49%. Já o aumento

relativo na lâmina de água aplicada para obtenção
da produtividade máxima na densidade de 20000
em relação à de 10000 plantas ha-1 foi de 81,5%,
resultando em um aumento de apenas 1,28%
na produtividade. Diante destes resultados é
possível afirmar que a maior lâmina aplicada
para os cafeeiros em densidade de 20000 poderia
causar danos ambientais pela lixiviação de água e
nutrientes abaixo da região do sistema radicular
dos cafeeiros. Nos sistemas adensados ocorre
maior eficiência na utilização da radiação solar, da
água e dos minerais podendo levar a um ganho de
produtividade em relação a sistemas tradicionais
de plantio (PEREIRA et al., 2007).
TABELA 4 – Relação entre lâmina de água aplicada
(para obtenção da máxima produtividade - LPM) e
produtividade máxima alcançada nas densidades de
plantio de 5000, 10000 e 20000 plantas ha-1, aumento
relativo na lâmina aplicada (AR) e aumento percentual
de produtividade (AP).
Densidade
LPM Prod. Máx.
AR (%) AP (%)
(plantas ha-1) (mm) (sacas ha-1)
5000
181,83
61
10000
258,51
91,31
42,17
49
20000
469,32
92,48
81,54
1,28

Portanto, se existe uma maior eficiência
na utilização da água em sistemas adensados de
cafeeiro pode ser que o uso mais frequente da
irrigação não represente uma proposta viável
técnica e economicamente.
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O aumento da densidade de plantio em cada
critério de irrigação ajustou-se a um polinômio
de segundo grau (Figura 3) indicando que esse
aumento no número de plantas é viável quando a
população de plantas é inferior a 20000 plantas ha1
, pois nesta densidade existe uma forte tendência
de queda de produção. Essa queda é facilmente
explicada, em função do “fechamento” da lavoura
e consequente redução da fotossíntese, pois com
a diminuição do espaçamento entre linhas ou
entre plantas ocorre morte mais intensa dos ramos
plagiotrópicos no terço inferior dos cafeeiros
portanto, as plantas adensadas teriam uma elevação
da altura dos primeiros ramos plagiotrópicos,
provavelmente em virtude do sombreamento
excessivo dos ramos (PEREIRA et al., 2011).
Tal fato, consequentemente pode levar a
perda progressiva de produtividade e inviabilizar
a manutenção deste tipo de sistema de cultivo
do cafeeiro. Em contrapartida, pesquisadores
(PEREIRA et al., 2007) comentam que nos
sistemas adensados ocorre maior eficiência
na utilização da radiação solar, da água e
dos minerais podendo levar a um ganho de
produtividade em relação a sistemas tradicionais
de plantio, além da bienalidade ser reduzida, pois
o autosombreamento propicia menor floração
por planta e consequentemente, uma razão folha/

fruto mais favorável, reduzindo o desgaste da
mesma.
Derivando-se as equações que relacionam
densidade de plantio e a produtividade de café
beneficiado (Figura 3) obteve-se o número
máximo de plantas na qual poderia ser obtida a
máxima produtividade física para cada critério de
irrigação estudado. As produtividades máximas
poderiam ser obtidas com densidades de 13750 e
15125 plantas ha-1, correspondente a irrigações
feitas com base nas tensões de 60 e 100 kPa,
respectivamente.
Com base nas relações estabelecidas
entre a densidade de plantio e produtividade
máxima para cada um dos critérios de irrigação
utilizados (Tabela 5) observou-se que o aumento
no número de plantas não mantém relação positiva
ou mesmo proporcionalidade com redução da
tensão indicadora do momento de irrigação. A
densidade de plantio na qual foi obtida a máxima
produtividade física resultou no critério em que
as irrigações foram realizadas na tensão de 100
kPa, seguido pela tensão de 60 kPa. O aumento
relativo no número de plantas entre o sistema não
irrigado e quando irrigado na tensão de 60 kPa foi
de 19,6% e a produtividade aumentou em 51,65%,
indicando os benefícios do uso deste critério para
estabelecer o momento de irrigar. De 20 kPa para

FIGURA 3 – Representação gráfica das funções de produção relativas ao aumento na densidade de plantio para
lavouras cafeeiras.
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100 kPa o aumento relativo no número de plantas
foi de 8% para um aumento de produtividade
de 27,15%. Para aumentos relativos no número
de plantas de 1,8% para a tensão de 20 kPa em
relação a de 60 kPa e de 1,4%, para a tensão
de 140 kPa em relação a de 100 kPa ocorreram
reduções de produtividade de 11,75% e 15,43%,
respectivamente.
TABELA 5 – Densidade de plantio para obtenção da
produtividade máxima (DPM), produtividade máxima
(PM), aumento relativo do número de plantas (ARNP)
e aumento relativo de produtividade (ARP) em função
do critério de irrigação utilizado.
Critério de
irrigação
Não irrigado
60 kPa
20 kPa
100 kPa
140 kPa

DPM
11500
13750
14000
15125
15333

PM
ARPN ARP
(sacas ha-1) (%)
(%)
59,17
89,73
19,6
51,65
79,19
1,8
-11,75
100,69
8,0
27,15
85,15
1,4
-15,43

Esses resultados (Tabela 5) permitem inferir
que: o momento de irrigar pode determinar número
de plantas diferenciado para a lavoura interferindo
na produtividade máxima do cafeeiro; o aumento
no número de plantas de 14.000 para 15.125 plantas
ha-1 e redução da lâmina aplicada pela adoção de
maior valor de tensão de irrigação (de 20 para 100
kPa) pode proporcionar incrementos da ordem de
27% na produtividade; porém, um ganho mais
expressivo de produtividade de 51,65% foi obtido
com um aumento de 11.500 (cultivo não irrigado)
para 13.750 plantas ha-1 irrigado (19,6%). Nesse
caso, sugere-se irrigações com base na tensão de
60 kPa que pareceu atender de forma satisfatória
a demanda hídrica do cafeeiro ao longo das cinco
safras avaliadas.
É importante enfatizar que tanto o número
de plantas quanto combinações diferentes de
espaçamentos na linha e entre linha podem alterar
o padrão de resposta das funções de produção
obtidas. Braccini et al. (2002) enfocam que a
agricultura atual exige eficiência, qualidade,
preservação e melhoria do ambiente e que é dentro
desse padrão que deverão ser construídos os
modelos tecnológicos de produção de café, pois os
modelos atuais em uso não estão adaptados para
as novas condições. Comentam sobre o pequeno
número de plantas por área, responsáveis por
baixas produtividades do café no mundo, e são
extremamente vulneráveis às situações adversas

de mercado e clima pela estreita margem de lucro,
gerando instabilidade ao cafeicultor e menor
capacidade de investimento para melhoria da
qualidade do produto.
4 CONCLUSÕES
1- O uso da irrigação proporciona aumentos
de produtividade de café beneficiado em cultivos
adensados sendo que as produtividades máximas
podem ser obtidas com densidades de 13750 e
15125 plantas ha-1, correspondente a irrigações
feitas com base nas tensões de 60 e 100 kPa,
respectivamente.
2- Irrigações baseadas em tensões de 60 kPa
a 100 kPa são suficientes para atender a demanda
hídrica do cafeeiro em plantios adensados.
3- O aumento no número de plantas de 10.000
para 20.000 compromete a sustentabilidade do
cultivo pelo aumento desproporcional do consumo
de água para irrigação com pequenos incrementos
de produtividade.
4- Para a tensão de irrigação de 60 kPa o
aumento relativo de produtividade supera os dos
demais critérios de irrigação sendo o número de
plantas indicado de 13750 plantas ha-1.
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166 PROGRESSO DA CERCOSPORIOSE DO CAFEEIRO SOB DIFERENTES

DE IRRIGAÇÃO E DENSIDADES DE PLANTIO

Bernardo Reis Teixeira Lacerda Paiva1, Paulo Estevão de Souza2,
Myriane Stella Scalco3, Fernando Pereira Monteiro4
(Recebido: 7 de novembro de 2011; aceito: 4 de junho de 2012)
RESUMO: A irrigação assim como o adensamento são práticas que alteram o microclima da cultura, as quais interferem na
luminosidade, na temperatura e na umidade relativa do ar e, por consequência, na intensidade de doenças no cafeeiro. Por isso,
quantificar a influência dessas práticas no progresso das doenças torna-se útil na tomada de decisão sobre o seu manejo adequado.
Avaliou-se, no presente trabalho, o efeito de diferentes densidades de plantio e manejos de irrigação na incidência e na severidade
da cercosporiose em cafeeiros adultos e relacionaram-se manejos de irrigação e densidades de plantio ao progresso da doença e
enfolhamento da planta. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema de parcelas
subdivididas. Os tratamentos foram constituídos por quatro densidades de plantio localizadas nas parcelas: 2.500 (4,0 x 1,0m),
3.333 (3,0 x 1,0m), 5.000 (2,0 x 1,0m) e 10.000 (2,0 x 0,5m) plantas.ha-1 e quatro manejos de irrigação (subparcelas), sendo:
irrigação quando a tensão da água no solo atingiu valores próximos a 20kPa; irrigação quando a tensão da água no solo atingiu
valores próximos a 60kPa; irrigação com a utilização de manejo do balanço hídrico climatológico (calculado por meio do software
Irriplus) e uma testemunha não irrigada. Cada linha da subparcela foi constituída por 10 plantas, sendo consideradas como plantas
úteis as seis centrais. Verificou-se que os manejos de irrigação influenciaram a incidência da cercosporiose e o enfolhamento, sendo
que, em plantas não irrigadas a incidência da cercosporiose foi 30% maior, que os manejos irrigados. Quanto ao enfolhamento
verificou-se que os tratamentos 20kPA e 60 kPA foram 9% e 5% maior comparado ao tratamento não irrigado. O aumento
mais expressivo no enfolhamento foi obtido quando empregado o manejo do balanço hídrico com um valor 13% maior que a
testemunha. Na análise de regressão da área abaixo da curva do progresso da severidade e incidência, o modelo quadrático obteve
o melhor ajuste, tendo as equações y=0,000004x2-0,0137x+192,05 (R2=0,6901) e y=0,000014x2-0,4048x+5943,7 (R2=0,6086),
respectivamente. O valor de mínima para área abaixo da curva do progresso da severidade foi obtido quando utilizada uma
densidade de 7500 plantas por hectare aproximadamente. O valor de máxima foi obtido quando empregada a densidade de
1712,5 plantas por hectare. Para a área abaixo da curva do progresso da incidência foram obtidos resultados semelhantes. Os
sistemas de plantios adensados, 10.000 plantas/ha e 5.000 plantas/ha, reduziram a incidência da cercosporiose em 35% e 31,5%,
respectivamente. As densidades de plantio não interferiram no enfolhamento.
Termos para indexação: Cercospora coffeicola, Epidemiologia, Fitopatologia, Coffea arabica.

PROGRESS OF CERCOSPORA LEAF SPOT IN COFFEE UNDER DIFFERENT
IRRIGATION MANAGEMENT SYSTEMS AND PLANTING DENSITIES
ABSTRACT: Irrigation and density are practices that change the microclimate of the crop and affect the incidence of light,
temperature and relative humidity and, thus, the intensity of diseases in coffee. Therefore, quantifying the influence of these
practices on disease progress is useful in making decisions regarding their appropriate management. This study evaluated the
effect of different planting densities and irrigation management practices on the incidence and severity of Cercospora leaf
spot on adult coffee plants, and irrigation and planting density practices were related to progress of the disease and plant
leaf development. A randomized block experimental design was used with four replications in a split-plot arrangement. The
treatments consisted of four planting densities located in the plots (conventional and dense): 2500 (4.0 x 1.0 m), 3333 (3.0 x
1.0 m), 5000 (2.0 x 1.0 m) and 10,000 (2.0 x 0.5 m) plants.ha-1, and four irrigation management practices (split-plots), which
were: irrigation when soil water tension reached values near 20kPa; irrigation when soil water tension reached values near
60 kPa; irrigation management using the climatic water balance (calculated by the software Irriplus); and a control without
irrigation. Each row in the split-plot consisted of 10 plants, with the six center plants being considered as useful. It was found
that irrigation management influences the incidence of Cercospora leaf spot and leaf formation; in non-irrigated plants the
incidence of Cercospora leaf spot was 30% greater than in the irrigated managements. The foliage had values close to 1000
as the area under the disease progress curve. In regression analysis of the area under the severity and incidence progress
curve, the quadratic model gave the best fit, with the following equations: y=0.000004x2-0.0137x+192.05 (R2=0.6901) and
y=0.000014x2-0.4048x+5943.7 (R2=0.6086), respectively. The minimum value of the area under the severity progress curve
was obtained when using a density of approximately 7500 plants per hectare. The maximum value was obtained when using
the density of 1712.5 plants per hectare. For the area under the incidence progress curve, similar results were obtained. High
planting density systems of 10,000 plants/ha and 5,000 plants/ha reduced the incidence of Cercospora leaf spot by 35% and
31.5%, respectively. Planting density did not affect leaf development.
Index terms: Cercospora coffeicola, Epidemiology, Plant Pathology, Coffea arabica.
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1 INTRODUÇÃO
A irrigação agrícola está em expansão
nas regiões promissoras, limitadas por baixas
precipitações pluviométricas anuais ou chuvas
mal distribuídas. Mesmo nas regiões climáticas
aptas para o cultivo do café, como o Sul de
Minas, a irrigação suplementar, devido ao efeito
de estiagens prolongadas nos períodos críticos
de demanda hídrica (FARIA; REZENDE, 1997).
O cafeeiro, para vegetar e frutificar necessita de
umidade disponível no solo durante o período
de setembro/outubro a abril/maio, épocas que
coincidem com a floração até o enchimento dos
grãos (SANTINATO et al., 1988). Três estádios
fenológicos do cafeeiro são críticos quanto à
necessidade hídrica: fase de chumbinho (outubro
a dezembro) – a deficiência hídrica severa atrasa
o crescimento dos frutos, que resulta em peneiras
baixas, e reduz a produtividade; fase de granação
(janeiro a março) - deficiência hídrica afeta a
granação dos frutos, aumenta o chochamento e
reduz a produtividade; fase de maturação (abril a
junho) - deficiência hídrica não afeta a maturação
dos frutos já formados e nem a produção do ano,
porém, afeta a ”abotoação” e a frutificação do ano
seguinte (CAMARGO, 1985; FARIA; REZENDE,
1997).
Com a necessidade de melhorar os
rendimentos e obter retornos econômicos mais
rápidos na cafeicultura, tem-se utilizado a prática
do plantio adensado, que se baseia em um maior
número de plantas ou hastes por hectare para
melhor aproveitamento da área (CARVALHO;
CHALFOUN, 1998). Tanto a irrigação como
o adensamento são práticas as quais alteram
o microclima da cultura, o que interfere na
luminosidade, na temperatura, na umidade relativa
do ar, e consequentemente afeta a intensidade de
doenças (MIRANDA, 2006; TALAMINI et al.,
2001, 2003).
A cercosporiose, cujo agente etiológico é
o fungo Cercospora coffeicola Berk & Cooke,
destaca-se como uma das doenças mais antigas do
cafeeiro. A doença se faz ainda mais importante
por ser um problema desde as mudas no viveiro
até o plantio no campo. Nos viveiros a doença
provoca desfolha, que afeta o crescimento das
mudas, tornando-as raquíticas e inadequadas
para o plantio. Nas lavouras implantadas em
terrenos de baixa fertilidade ou com adubações
desequilibradas, a doença provoca o chochamento
e a queda prematura dos frutos atacados. Os
ferimentos podem servir também como local

propício para entrada de outros fungos que
depreciam a qualidade da bebida (MATOS et al.,
2006).
Segundo Carvalho, Cunha e Chalfoun
(2005), a doença causa sérios danos, os
quais refletem em prejuízos de 15% a 30%
na produtividade do cafeeiro. Conhecer a
epidemiologia da doença e a influência do clima,
conduzir o manejo eficiente da irrigação, escolher
adequadamente a densidade de plantio e entender
as interações favoráveis ao progresso da doença
permitem conhecer a sua máxima intensidade
durante o ano, épocas nas quais tendem a crescer
ou decrescer e períodos de estabilização no
progresso da doença.
As condições de clima (temperatura,
umidade e insolação) e os fatores ligados à
nutrição da planta (déficit hídrico, solos arenosos,
solos compactados e desequilíbrio nutricional)
têm efeito direto ou indireto sobre a ocorrência
da doença (CARVALHO; CHALFOUN, 1998). A
infecção de C. coffeicola é mais intensa à plena
exposição solar e com deficiência nutricional. Já
nos cafés densamente sombreados, a incidência
de cercosporiose é menor que em cafezais
desprovidos de sombra intensa (CUSTÓDIO et
al., 2010; POZZA et al., 2001). Santos, Souza
e Pozza (2004) encontraram evidências da
associação entre deficiência hídrica e progresso
da cercosporiose em cafeeiros irrigados por
gotejamento onde observaram, que os maiores
valores de incidência da cercosporiose situavamse em parcelas não irrigadas, enquanto nas
parcelas irrigadas a incidência em folhas e frutos
foram maiores quando se realizaram as menores
lâminas de irrigação.
Objetivou-se, no presente trabalho ,avaliar
o efeito de diferentes densidades de plantio e
manejos de irrigação na incidência e na severidade
da cercosporiose em cafeeiros adultos e relacionar
o progresso da doença com o enfolhamento da
planta.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido em área de
pesquisa da Universidade Federal de Lavras,
em Lavras, MG. A área está situada a 910m de
altitude, nas coordenadas 21o14’ de latitude sul
e 45o00’ de longitude oeste. A região apresenta
clima tipo Cwa, de acordo com a classificação de
Koppen, com temperaturas médias, precipitação e
umidade relativa de 19,4oC, 1.529,7mm e 76,2%,
respectivamente (BRASIL,1992).
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O plantio da lavoura foi realizado
utilizando-se mudas sadias de cafeeiro, cultivar
Rubi MG-1192 (Coffea arabica L.), suscetível à
cercosporiose do cafeeiro. O solo foi analisado
quanto às suas características físico-hídricas e
químicas para a instalação da cultura no campo.
A partir do quinto ano após o plantio, as
adubações foram feitas via fertirrigação (bomba
injetora), parceladas em quatro vezes (outubro
a janeiro), nos quatro sistemas de produção.
As testemunhas sem irrigação receberam
adubação convencional.Os micronutrientes foram
fornecidos via adubação foliar, de acordo com os
teores verificados na análise nutricional.
O delineamento experimental utilizado foi
o de blocos casualizados, com quatro repetições,
sendo os tratamentos dispostos segundo um
esquema de parcelas subdivididas. As quatro
densidades de plantio foram localizadas nas
parcelas e as três técnicas de manejo de irrigação
e as testemunhas não irrigadas foram distribuídas
de modo aleatório nas subparcelas, perfazendo um
total de 16 tratamentos. Cada linha da subparcela
foi constituída por 10 plantas, sendo consideradas
como plantas úteis as seis centrais.
Os tratamentos constaram de três técnicas
para manejo das irrigações, sendo: uma testemunha
não irrigada (T1); irrigações durante todo o ano
quando a tensão da água no solo atingiu valores
próximos de 20kPa (T2); irrigações durante todo o
ano quando a tensão da água no solo atingiu valores
próximos 60kPa (T3) e irrigações pelo manejo
do balanço hídrico climatológico utilizando-se o
aplicativo Irriplus, com turnos de irrigação fixos de
três vezes na semana (T4). Esses tratamentos foram
estudados efetivamente em quatro densidades de
plantio (convencionais e adensados): (i) 2.500
plantas ha-1 (4,0 x 1,0m), (ii) 3.333 plantas ha-1 (3,0
x 1,0m), (iii) 5.000 plantas ha-1 (2,0 x 1,0m) e (iv)
10.000 plantas ha-1 (2,0 x 0,5m).
O sistema de irrigação continha uma unidade
central de controle (sistema de bombeamento,
filtros de areia e tela, injetor de fertilizantes,
manômetros e conexões), linha principal de tubos
PVC, PN 80, linhas de derivação de PVC, PN 40,
linhas laterais com tubo flexível de polietileno,
PN 40, gotejadores e registros. O sistema foi
avaliado periodicamente quanto à uniformidade
de distribuição de água. A irrigação de cada
tratamento em cada densidade foi controlada por
meio de registros, referentes às quatro repetições
de cada tratamento.
A umidade do solo foi indiretamente
monitorada por tensímetros digitais instalados

às profundidades de 0,10; 0,25; 0,40; e 0,60m.
A irrigação de cada subparcela ocorreu quando a
leitura de tensão da água à profundidade de 0,25m
indicou a tensão de irrigação relativa àquele
tratamento. A correspondência entre tensão de água
no solo e umidade foi obtida por meio das curvas
características de umidade do solo, determinadas
em laboratório para as diferentes profundidades
consideradas. Os tensiômetros foram localizados
na fileira de plantas cerca de 0,10m afastados
da base do caule em duas das quatro repetições,
representativas da área experimental. As lâminas
de irrigação foram calculadas considerando-se
as leituras obtidas nos tensiômetros, nas quatro
profundidades de instalação. Em relação ao manejo
pelo balanço hídrico climatológico, os dados
meteorológicos necessários foram monitorados
diariamente,
utilizando-se
uma
estação
meteorológica automática, instalada na área do
experimento. As irrigações foram feitas em turnos
fixos de dois e três dias na semana. Os valores
de Kc foram adaptados aos diferentes sistemas
de produção, de acordo com recomendação de
Santinato e Fernandes (2002). Posteriormente,
os valores de Kc foram alterados levando-se em
consideração o percentual de área sombreada, de
acordo com as avaliações trimestrais do diâmetro
de projeção da copa e padronizado para todas as
densidades com um valor único, tendo em vista as
operações de esqueletamento e decote realizadas
na lavoura.
As avaliações de doenças foram realizadas
quinzenalmente em todos os tratamentos de
irrigação e nos quatro sistemas de produção. A
variável analisada foi a incidência e a severidade
da cercosporiose do cafeeiro, em um total de
16 avaliações. Foram analisadas seis folhas por
planta, no terceiro ou no quarto pares de folhas
de ramos plagiotrópicos marcados aleatoriamente
no terço médio da planta, dispostos na face norte.
A parcela útil foi de seis plantas e as amostragens
não foram destrutivas, sendo avaliadas 36 folhas
por parcela. A incidência da cercosporiose foi
determinada com base na quantificação de
folhas com a presença de lesões em relação ao
número total avaliado por parcela. A severidade
ou a porcentagem de área lesionada foram
determinadas utilizando-se escalas diagramáticas
para cercosporiose (FERNANDES et al., 1991).
Com o objetivo de verificar o efeito da
doença no enfolhamento da cultura, realizaramse avaliações com intervalos médios de 30 dias,
totalizando oito avaliações. Os ramos plagiotrópicos,
cujo enfolhamento foi avaliado, estavam marcados
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com fitas no terceiro par de folhas. Em cada
avaliação, contou-se o número de pares de folhas
a partir das fitas. Os dados foram transformados,
representados graficamente e relacionados com a
incidência e a severidade da doença.
Os dados da incidência e da severidade da
cercosporiose nas folhas do cafeeiro, bem como
os do enfolhamento, obtidos durante o período das
avaliações foram transformados em área abaixo da
curva de progresso, conforme equação proposta
por Shaner e Finney (1977).
AACPD(E) =

n −1

∑ [ (X

i

+ X i +1 ) / 2] (ti +1 + ti )

i =1

em que: AACPD(E) = área abaixo da curva de
progresso da doença ou do enfolhamento; X =
intensidade da doença (enfolhamento); t = tempo
e n = número de avaliações no tempo.
Com valores de AACPD e AACPE, foram
realizadas análises estatísticas de variância e
foi aplicado teste de agrupamento de médias
(SCOTT-KNOTT, 1974), a 5% de probabilidade.
Foram também realizadas análises de regressão da
área abaixo da curva de progresso da severidade
e área abaixo da curva de progresso da incidência
para as diferentes densidades de plantio.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados relativos à área abaixo da
curva de progresso da severidade (AACPS) e da
incidência (AACPI) da cercosporiose do cafeeiro
não demonstraram efeito significativo (P<0,05) da
interação densidades de plantio versus manejos de
irrigação. Assim, esses fatores foram considerados
independentes na análise dos dados observados.
Os resultados da análise de variância
demonstraram diferença (P>0,05) significativa
no efeito dos sistemas de cultivo de cafeeiros
estudados sobre a área abaixo da curva de progresso
da incidência e da severidade da cercosporiose do
cafeeiro (Figura 1). A severidade da cercosporiose
foi 36,2% e 33,9% menor nos sistemas de plantio
adensados de 10.000 plantas ha-1 e 5.000 plantas
ha-1
, respectivamente, em relação ao adensamento
tradicional; a incidência da cercosporiose foi 35%
e 31,5% menor nos sistemas de 10.000 plantas ha-1
e 5.000 plantas ha-1, respectivamente, comparados
ao tradicional. Os resultados confirmam que, nos
sistemas de plantios adensados, o sombreamento
de uma planta sobre a outra desfavorece a
ocorrência da cercosporiose.

O mínimo adensamento que está relacionado
com a menor área abaixo da curva de progresso
da incidência/severidade da cercosporiose é
aproximadamente 7400 plantas ha-1. A diminuição
da incidência da cercosporiose pelo sombreamento
foi enfatizada por Custódio et al. (2010), Nataraj e
Subramanian (1975) e Santos et al. (2007). De acordo
com vários autores (CARVALHO; CHALFOUN,
1998; TALAMINI et al., 2003), as principais
causas da acentuada intensidade da cercosporiose
são o déficit hídrico associado à deficiência ou
desequilíbrio nutricional. O cafeeiro a pleno sol
estaria mais suscetível à cercosporiose, devido ao
pigmento fotoativo cercosporina, produzido por
alguns isolados de C. coffeicola e considerado uma
toxina (DAUB; EHRENSHAFT, 2000).
No sistema adensado, em que o solo pode
permanecer úmido por mais tempo, o cafeeiro
absorveria água e nutrientes por um maior período
de tempo, sendo amenizadas as condições de
estresse hídrico e nutricionais favoráveis ao fungo
da cercosporiose. Nos sistemas adensados, a
incidência e a severidade mantiveram-se baixas
ao longo das avaliações após ter atingido seus
valores máximos em março e abril (Figura 2 e 3)
com incidências próximas a 30%. Os cafeeiros
não adensados apresentaram os maiores valores
de incidência da cercosporiose durante quase todo
o período avaliado.
Além do sombreamento, a maior
disponibilidade de água e minerais nos sistemas
adensados, sugerida por Pavan, Chaves e Androcioli
Filho (1994), pode ter limitado a ocorrência da
cercosporiose, já que os desequilíbrios nutricionais
ou a deficiência de nutrientes nas plantas de
cafeeiro favorecem a incidência da doença
(FERNANDEZ-BORRERO; MESTRE; DUQUE,
1966). A cercosporiose necessita de um excesso
de insolação e temperaturas mais elevadas para a
germinação dos esporos do fungo, ocorrendo aos
30°C e também para seu crescimento, aos 24°C
(ZAMBOLIM et al., 1997).
Os resultados relativos à área abaixo da
curva de progresso da severidade e da incidência
da cercosporiose do cafeeiro demonstraram que
houve diferença significativa (P<0,05) para os
manejos de irrigação, sendo registrada intensidade
significativamente maior em cafeeiros não
irrigados, comparado aos cafeeiros irrigados. Isso
pode ser explicado pela dificuldade de absorção
dos nutrientes pela planta em função do déficit
hídrico (Figuras 4 e 5). Cafeeiros irrigados
tiveram redução média na área abaixo da curva
de progresso da severidade e da incidência de
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FIGURA 1 – Área abaixo da curva de progresso da doença, em diferentes densidades de plantio: (A) Área abaixo
da curva de progresso da severidade da cercosporiose (AACPSC) e (B) Área abaixo da curva de progresso da
incidência da cercosporiose (AACPIC) do cafeeiro, em diferentes densidades de plantio.

FIGURA 2 – Curva de progresso da severidade da cercosporiose do cafeeiro, em diferentes densidades de plantio,
no período de dezembro de 2007 a julho de 2008.
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FIGURA 3 – Curva de progresso da incidência da cercosporiose do cafeeiro em diferentes densidades de plantio,
no período de dezembro de 2007 a julho de 2008.

FIGURA 4 – Área abaixo da curva de progresso da severidade da cercosporiose (AACPSC) do cafeeiro submetido
a diferentes manejos de irrigação: (T1) plantas não irrigadas, (T2) e (T3) irrigadas quando a tensão da água no solo
atingiu valores 20kPa e 60kPa, respectivamente, e (T4) irrigadas com a utilização do manejo de balanço hídrico
climatológico (calculado por meio do software Irriplus).

cercosporiose de 39% e 34%, respectivamente,
comparados com cafeeiros não irrigados.
A incidência e a severidade da cercosporiose
do cafeeiro irrigado por diferentes manejos ou não
irrigado mantiveram-se altas entre janeiro e maio
(Figuras 6 e 7). A incidência máxima foi atingida
em cafeeiros não irrigados, com índice próximo a
30% (Figura 7). Santos et al. (2008), ao trabalharem
com o progresso da doença em cafeeiro orgânico
e convencional verificaram que a incidência
máxima ocorreu em julho. Os cafeeiros irrigados
apresentaram os menores valores de incidência da
cercosporiose durante quase todo o período avaliado.
Conforme Coelho et al. (2009), a irrigação
supre as necessidades de água da planta, bem

como melhora os aspectos relacionados à nutrição.
O aumento da folhagem proporcionado no sistema
irrigado modifica o microclima na parte aérea das
plantas, pois mantém a umidade, e assim reduz
o potencial de inóculo da cercosporiose. Santos
(2002), em experimento relacionando níveis de
lâmina de irrigação e incidência de cercosporiose,
relatou que os maiores índices da doença foram
observados nas parcelas não irrigadas, indicando
uma influência positiva na disponibilidade de água
para a planta na redução da incidência da doença.
Diante dos resultados observados, esperase que os sistemas adensados disponibilizem
água por um período de tempo mais longo aos
cafeeiros pela menor radiação incidente no solo
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e menor evaporação, bem como pela capacidade
natural que as plantas têm de interceptar água da
chuva, tendo maior infiltração, o que diminui o
escoamento superficial e aumenta a retenção de
água no solo.
De acordo com os dados climáticos
observados, os maiores índices de cercosporiose
foram observados quando se notificaram
os maiores valores de radiação (W/m2) e os

menores valores de umidade relativa (%) (Figura
8). Santos et al. (2008) relataram que o maior
volume e a melhor distribuição pluviométrica
favorecem o patógeno, propiciando umidade
para a germinação dos conídios e contribuem
para a dispersão do inóculo. Carvalho, Cunha e
Chalfoun (2005) também relataram que a doença é
favorecida por umidade relativa alta, temperatura
amena, excesso de insolação e déficit hídrico.

FIGURA 5 – Área abaixo da curva de progresso da incidência da cercosporiose (AACPIC) do cafeeiro submetido
a diferentes manejos de irrigação: (T1) plantas não irrigadas, (T2) e (T3) irrigadas quando a tensão da água no solo
atingiu valores 20kPa e 60kPa, respectivamente, e (T4) irrigadas com a utilização do manejo de balanço hídrico
climatológico (calculado por meio do software Irriplus).

FIGURA 6 – Curva de progresso da severidade da cercosporiose do cafeeiro submetido a diferentes manejos de
irrigação: (T1) plantas não irrigadas, (T2) e (T3) irrigadas quando a tensão da água no solo atingiu valores 20kPa
e 60kPa, respectivamente e (T4) irrigadas com a utilização do manejo de balanço hídrico climatológico (calculado
por meio do software Irriplus).
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FIGURA 7 – Curva de progresso da incidência da cercosporiose do cafeeiro submetido a diferentes manejos de
irrigação: (T1) plantas não irrigadas, (T2) e (T3) irrigadas quando a tensão da água no solo atingiu valores 20kPa
e 60kPa, respectivamente, e (T4) irrigadas utilizando o manejo do balanço hídrico climatológico (calculado por
meio do software Irriplus).

FIGURA 8 – Relação entre a curva de progresso da incidência da cercosporiose e os dados climáticos radiação
(W/m2) e umidade relativa (%). Fonte: Estação meteorológica da Universidade Federal de Lavras (21º14’30’’ S e
45º00’10’’ W).

Embora as densidades de plantio não tenham
influenciado o enfolhamento, os manejos de
irrigação interferiram tanto no enfolhamento como
na incidência da cercosporiose (Figura 9). A área
abaixo da curva do progresso do enfolhamento
foi maior para os cafeeiros irrigados, o que pode
ser atribuído a uma maior absorção de nutrientes
pelas plantas nessas condições.
O menor enfolhamento foi registrado nas
plantas sem irrigação. Os cafeeiros que receberam
irrigação quando a tensão da água no solo atingiu

valores de 60kPa e 20kPa tiveram um aumento
de 5% e 9% no enfolhamento, respectivamente.
O maior enfolhamento do cafeeiro foi observado
quando se irrigou utilizando-se o manejo do
balanço hídrico (calculado por meio do software
IRRIPLUS) com aumento de 13%. A área abaixo
da curva do progresso da doença foi maior para
cafeeiros não irrigados, assim os autores sugerem
que a indisponibilidade de água pode comprometer
a captação de nutrientes pelas raízes, e assim
torná-la mais suscetível.
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FIGURA 9 – Enfolhamento e a severidade da cercosporiose em função dos manejos de irrigação. AACPD – Área
abaixo da curva do progresso da doença. AACPE – Área abaixo da curva do progresso do enfolhamento. AACPSC
- Área abaixo da curva do progresso da severidade da cercosporiose.

4 CONCLUSÕES
O sistema de plantio adensado com 7.500
plantas ha-1 obteve os valores mínimos para a área
abaixo da curva de progresso da severidade
e incidência da cercosporiose. A incidência
e severidade da cercosporiose também foram
menores nos sistemas de 10.000 plantas ha-1 e 5.000
plantas ha-1 com redução de 35%; 31,5% e 36,2%;
33,9% respectivamente, comparados ao sistema
com 2500 plantas ha-1.
As densidades de plantio não interferiram
no enfolhamento.
O manejo de irrigação interferiu na área
abaixo da curva de progresso do enfolhamento
com aumento de 13%, quando o manejo com base
no balanço hídrico foi utilizado.
Os menores valores para a área abaixo da
curva de progresso da severidade e da incidência
da cercosporiose foram obtidos quando as plantas
foram irrigadas pelo tratamento manejo de balanço
hídrico climatológico.
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IMAGENS DO SENSOR MODIS PARA MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO

DE ÁREAS CAFEEIRAS

Margarete Marin Lordelo Volpato1, Tatiana Grossi Chquiloff Vieira2,
Helena Maria Ramos Alves3, Walbert Júnior Reis dos Santos4
(Recebido: 28 de novembro de 2011; aceito: 22 de novembro de 2012)
RESUMO: O monitoramento agrometeorológico de áreas cafeeiras tem sido realizado convencionalmente em campo
utilizando-se dados de estações meteorológicas terrestres e visitas à lavoura para se observar seu desenvolvimento. Estudos
mais recentes utilizam imagens de satélite, que permitem avaliar grandes áreas a custos menores. O sensor Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer (MODIS) do satélite Terra oferece gratuitamente imagens com alta resolução temporal e produtos
voltados especialmente para vegetação como o MOD13, que fornece o índice de vegetação Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) previamente processado. Objetivou-se, no presente estudo, avaliar a relação entre o índice de vegetação espectral
NDVI e as variáveis meteorológicas e do balanço hídrico, em áreas cafeeiras do sul de Minas Gerais, visando à obtenção de
modelos estatísticos dessa relação. A área de estudo localiza-se no município de Três Pontas, estado de Minas Gerais, Brasil.
Os modelos estatísticos desenvolvidos demonstram a correlação significativa negativa entre o NDVI e déficit hídrico. Valores
de NDVI menores que 70% podem indicar a deficiência hídrica de cafeeiros. Os modelos desenvolvidos no presente estudo
poderão ser usados no monitoramento agrometeorológico de lavouras cafeeiras na região sul de Minas Gerais.
Termos para indexação: Café, sensoriamento remoto, balanço hídrico, NDVI.

MODIS IMAGES FOR AGROMETEOROLOGICAL MONITORING
OF COFFEE AREAS
ABSTRACT: Agrometeorological monitoring of coffee lands has conventionally been performed in the field using data from
land-based meteorological stations and field surveys to observe crop conditions. More recent studies use satellite images,
which assess large areas at lower costs. The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor of the Earth
satellite provides free images with high temporal resolution and vegetation specific products, such as the MOD13, which
provides the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) processed in advanced. The objective of this study was to evaluate
the relation between the NDVI spectral vegetation index and the meteorological and water balance variables of coffee lands of
the south of Minas Gerais in order to obtain statistical models of this relationship. The study area is located in the municipality
of Três Pontas, Minas Gerais, Brazil. The statistical models obtained demonstrate a significant negative correlation between
the NDVI and water deficit. NDVI values under 70% may represent a water deficit in the coffee plants. The models developed
in this study could be used in the agrometeorological monitoring of coffee lands in the south of Minas Gerais.
Index terms: Coffee, remote sensing, water balance, NDVI.

1 INTRODUÇÃO
O sucesso no cultivo do café depende
do monitoramento das condições climáticas
durante todo o desenvolvimento da planta.
Convencionalmente, esse monitoramento tem
sido realizado em campo utilizando-se dados
de estações meteorológicas e visitas à lavoura
para observar seu desenvolvimento. Contudo,
estudos mais recentes utilizam imagens de satélite
que permitem avaliar grandes áreas a custos
menores. O sensor Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) do satélite Terra
oferece gratuitamente imagens com alta resolução

temporal e produtos voltados especialmente para
a vegetação como o MOD13, que fornece o índice
de vegetação Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI), a cada 16 dias, previamente
processado
(Distributed
Active
Archive Center - DAAC, 2011). O índice de
vegetação é uma técnica de realce da vegetação,
por meio de operações matemáticas simples,
usada no processamento digital de imagens
de sensoriamento remoto, com o propósito de
analisar diferentes bandas espectrais de uma
mesma cena, simultaneamente (HILL; DONALD,
2003). O NDVI é sensível à presença de clorofilas
e outros pigmentos da vegetação responsáveis pela
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absorção da radiação solar na banda do vermelho
e tem sido utilizado basicamente para estimar
biomassa e mudanças no desenvolvimento das
comunidades vegetais (FENSHOLT; NIELSEN;
STISEN, 2006; HUETE et al., 2002; MACHADO
et al., 2010; TUCKER et al., 2005; ZHANG et
al., 2003), sendo, segundo Hatfield et al. (2008),
o índice de vegetação espectral mais utilizado em
pesquisas agronômicas.
Liu, Massambani e Nobre (1994) afirmam
que a variação anual do NDVI pode ser um bom
indicador do estresse da vegetação causado pelas
alterações climáticas regionais. Schultz e Halpert
(1995) observaram a variabilidade espacial das
relações entre NDVI, temperatura da superfície
da terra e dados de precipitação, bem como o
potencial para o uso combinado de NDVI e dados
de temperatura para monitoramento bioclimático
na América do Sul.
Objetivou-se, no presente estudo, avaliar
a relação entre o índice de vegetação espectral
NDVI e as variáveis meteorológicas e do balanço
hídrico, em áreas cafeeiras do sul de Minas Gerais,
visando à obtenção de modelos estatísticos dessa
relação.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em uma área
selecionada no município de Três Pontas, região
sul de Minas Gerais. O município, que ocupa
uma posição importante na produção cafeeira do
Estado, é caracterizado por altitude média de 900
m, predominância de relevo plano a ondulado e
Latossolos (VIEIRA et al., 2007).
Para o desenvolvimento do trabalho foram
analisados dados meteorológicos coletados pela
Cooperativa Agrícola de Três Pontas, coordenadas
geográficas latitude 21° 22’ 16” S, longitude 45°
29’ 23” W e altitude 920 m, no período de janeiro
2008 a dezembro de 2010.
Posteriormente, foram realizadas análises
de balanço hídrico climatológico (BH) com o
auxílio do programa Balanço Hídrico Sequencial,
Versão 1.0, desenvolvido por Souza (2008), que se
baseia na metodologia adaptada de Thornthwaite
e Mather (1955). O programa utilizou dados de
precipitação, evapotranspiração de referência
(ETo), coeficiente de cultivo (kc), capacidade de
água disponível (CAD) e fração de água disponível
no solo para a cultura do café.
Os valores de kc utilizados para transformar
a ETo em evapotranspiração da cultura basearamse nas publicações de Sato et al. (2007), referentes
ao coeficiente de cultura do cafeeiro no período
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de outono-inverno na região de Lavras, MG e de
Villa Nova et al. (2002), que estimaram os valores
de coeficiente de cultura do cafeeiro em função
de variáveis climatológicas e fitotécnicas para o
período de janeiro a março e outubro a dezembro
(Tabela 1).
TABELA 1 – Valores de coeficiente de cultivo (kc)
utilizado nas análises.
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun

kc
0,89
0,87
0,91
0,94
0,88
0,62

Mês
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

kc
0,62
0,62
1,17
1,03
0,9
0,95

Nas análises dos balanços hídricos
realizadas para os anos de 2008, 2009 e 2010,
considerou-se o valor de CAD 100 mm e o valor
da fração de água disponível no solo 0,6, que
representam a maioria dos solos encontrados
nas áreas cafeeiras da região (MEIRELES et al.,
2009; SOUZA; FRIZZONE, 2007). Realizadas
as análises de balanços hídricos diários para os
anos de 2008, 2009 e 2010, os valores diários
dos componentes dos balanços hídricos foram
agrupados em períodos de 16 dias.
Para o mapeamento das lavouras cafeeiras
adultas (plantas com mais de 5 anos) foi criado
um banco de dados geográfico no sistema para
processamento de informações georreferenciadas
Spring 5.0 (CÂMARA et al., 1996). As áreas
selecionadas no mapeamento encontram-se, todas,
a uma distância máxima de 10 km do local de
coleta dos dados meteorológicos. O mapeamento
das lavouras foi feito por interpretação visual de
uma imagem do satélite Landsat 5/sensor TM,
órbita/ponto 219/75, do dia 16/07/2008 com
resolução espacial de 30 m, restaurada para 10 m.
Nessa imagem foram selecionadas áreas cafeeiras
maiores que 10 ha. Posteriormente, as áreas
selecionadas foram conferidas em campo com
auxílio de um GPS de navegação e revisitadas
periodicamente para o acompanhamento das
condições das lavouras e da fenologia dos
cafeeiros.
Na análise do índice de vegetação espectral
foram usadas imagens do produto NDVI/
MODIS/Terra MOD13 com resolução espacial
de 250 metros (DAAC, 2011). Esse produto é
gerado a partir de imagens adquiridas em um
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período de 16 dias e o processo de composição
seleciona o melhor pixel da imagem para compor
o produto MOD13Q1, minimizando eventuais
distorções espaciais, ruídos radiométricos e
efeitos atmosféricos (HUETE et al., 2002).
Foram analisadas 72 imagens MOD13Q1
para o período estudado, entretanto 7 foram
descartadas. Foram adquiridos valores de
NDVI de dois pixels puros, para cada imagem,
escolhidos aleatoriamente dentro do limite das
lavouras selecionadas. Foram escolhidas 10
lavouras aleatoriamente, perfazendo o total
de 20 pixels por imagem. As imagens NDVI
foram convertidas para GeoTiff utilizando-se o
software MRT (DAAC, 2011).
Na etapa seguinte foram analisadas as
relações entre as variáveis meteorológicas
coletadas e estimadas, os valores de NDVI e
as fases fenológicas de cafeeiros descritas por
Camargo e Camargo (2001) e que podem ser
resumidas em: Fase I - vegetação e formação
de gemas florais; Fase II – indução e maturação
das gemas florais; Fase – III – floração e
expansão dos frutos; Fase IV – granação dos
frutos; Fase V – maturação dos frutos; Fase VI
– repouso e senescência dos ramos terciários e
quaternários.
Para analisar como as variáveis espectrais
e de campo se correlacionavam foram realizadas
correlações de Pearson entre os valores de NDVI
das áreas cafeeiras e as variáveis meteorológicas,
com o intuito de estimar a intensidade da
associação entre as variáveis. A partir das
melhores correlações foram testados modelos de
regressão para o ajuste dos dados. A relação entre
as variáveis foi sumarizada por meio do diagrama
de espalhamento.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente estudo realizado no município
de Três Pontas, região sul de Minas Gerais, foi
constatado que as temperaturas médias do ar
registradas nos anos de 2008, 2009 e 2010 foram
20,6 ºC, 20,6 ºC e 21,2 ºC, respectivamente.
No caso do cafeeiro (Coffea arabica L.), as
temperaturas médias anuais ótimas situam-se
entre 18 oC e 22 oC (MEIRELES et al., 2009).
Portanto, a temperatura média anual de Três
Pontas, para os anos estudados, se enquadra
nesse intervalo de ótima para a espécie. As
precipitações totais registradas nos anos de 2008,
2009 e 2010 foram de 1616 mm/ano, 2089 mm/
ano e 1113 mm/ano. Camargo e Camargo (2001)
afirmam que a exigência de chuvas para cafeeiros

da espécie arábica é bastante variável, de acordo
com a fase fenológica da planta. No período de
vegetação e frutificação, que vai de outubro a
maio, o cafeeiro precisa de água disponível no
solo. No período de colheita e repouso, junho
a setembro, a necessidade de água é pequena e
a estiagem não prejudica a produção. O ciclo
fenológico dos cafeeiros apresenta uma sucessão
de fases vegetativas e reprodutivas que ocorrem
em aproximadamente dois anos, diferentemente
da maioria das plantas que emitem as
inflorescências na primavera e frutificam no
mesmo ano fenológico.
O cálculo do balanço hídrico mostrou
que os valores de evapotranspiração real (ER)
acumulados nos anos de 2008, 2009 e 2010 foram
de 835, 912 e 794 mm, respectivamente. Os
valores de excedente hídrico (EXC) acumulados
nos anos de 2008, 2009 e 2010 foram de 781,
1179 e 342 mm, respectivamente, e os valores de
deficiência hídrica (DH) acumulados nos mesmos
anos foram de 63, 2 e 181 mm. Esse resultado
evidencia um grande contraste de disponibilidade
hídrica entre os três anos analisados. A Figura 1
apresenta a variação da temperatura média do ar,
precipitação, evapotranspiração real, excedente
e déficit hídrico acumulado para períodos de 16
dias.
Visando relacionar variáveis meteorológicas
terrestres e o índice de vegetação espectral NDVI
oriundo de imagens MOD13 do sensor MODIS/
Terra, a Figura 2 apresenta a precipitação
acumulada, o déficit hídrico, o NDVI médio e
as fases fenológicas dos cafeeiros no período
estudado.
O NDVI médio apresentou valor máximo
de 83% (abril de 2008 – final do período
chuvoso) e mínimo de 50% (setembro de 2010
– final do período seco). Observa-se ainda
que, quando as precipitações acumuladas nos
períodos de 16 dias são reduzidas a zero, os
valores do NDVI decrescem lentamente, em
consequência do índice de área foliar menor
das lavouras de café na estação seca e da queda
de folhas na colheita. Segundo Chapman e
Thornes (2003), a evolução sazonal ou anual
do grau de verde da vegetação inferido pelo
NDVI responde, intimamente, à distribuição
anual da precipitação. O NDVI também
pode ser relacionado a uma redução do vigor
fotossintético em plantas de café quando
submetidas à deficiência de água, como foi
relatado por Sims e Gamon (2002).
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FIGURA 1 – Variação da temperatura média do ar (TM), precipitação (P), evapotranspiração real (ER), excedente
(EXC) e déficit hídrico (DEF) para períodos de 16 dias, anos 2008 a 2010, em Três Pontas, MG.

FIGURA 2 – Variação da precipitação (P), déficit hídrico (DEF) e do NDVI médio para períodos de 16 dias e das
fases fenológicas dos cafeeiros, nos anos de 2008, 2009 e 2010, em Três Pontas, MG.

No ano de 2008 observou-se o maior valor
de déficit hídrico em setembro, 25 mm, e valor
do NDVI mínimo no ano de 60%. Os cafeeiros

monitorados encontravam-se nas fases maturação
das gemas florais (II) e repouso e senescência
dos ramos terciários e quaternários (VI) e o
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déficit hídrico não prejudicou a produção. No
ano de 2009 não houve déficit hídrico e o NDVI
mínimo, de 67%, ocorreu em setembro. No
ano 2010 o déficit hídrico foi acentuado com
maior valor em setembro, 36 mm, relacionado
ao valor do NDVI mínimo de 50% no ano. Os
cafeeiros monitorados encontravam-se nas fases
maturação das gemas florais (II) e repouso e
senescência dos ramos terciários e quaternários
(VI) e o déficit hídrico estendeu-se até o início
das fases I e III, sem prejuízo para a florada.
Analisando a variabilidade do NDVI do sensor
AVHRR/NOAA sobre o Brasil, Gurgel, Ferreira
e Luiz (2003) observaram, para região Sudeste,
um ciclo anual definido, com valores máximos
de NDVI entre março e maio e mínimos em
setembro, final do período seco.
Após análise da dinâmica temporal das
variáveis climáticas e espectrais foram realizadas
correlações de Pearson entre os valores de
NDVI médio das áreas cafeeiras e as variáveis
meteorológicas, temperatura média (TM) e
precipitação acumulada (P), e as resultantes do
balanço hídrico climático (BH), evapotranspiração
real (ER), excedente hídrico (EXC) e déficit hídrico
(DEF), para o período de 2008 a 2010 (Tabela 2), a
fim de estimar a intensidade da associação entre as
variáveis. Para esses anos, os resultados indicaram
fraca correlação entre o NDVI e a precipitação,
a temperatura do ar, a evapotranspiração real e o
excedente hídrico. O oposto foi verificado entre o
NDVI e o déficit hídrico.
TABELA 2 – Valores dos coeficientes de correlação de
Pearson para análise da relação entre NDVI e variáveis
meteorológicas no período 2008 - 2010.
Variáveis
Correlacionadas
TM X NDVI

Coeficiente de
Correlação (r)
0,1616

P X NDVI

0,3989

ER X NDVI

0,3669

DEF X NDVI

-0,7224*

EXC X NDVI

0,4609*

n= 65; *valores significativos a 5% de probabilidade; TM
= temperatura média; P = precipitação acumulada; ER
= evapotranspiração real; DEF = déficit hídrico; EXC =
excedente hídrico.

Na Tabela 3 são apresentados os modelos de
regressão linear entre o NDVI e o déficit hídrico
e seus respectivos coeficientes de determinação,
uma vez que esses tiveram melhor ajuste.
TABELA 3 – Modelos de regressão e seus respectivos
coeficientes de determinação, no período de 2008 a
2010.
Coef. de
Determinação (r2)

Modelos
DEF1 = -0,865 NDVI + 67,13

DEF2 = 0,040 (NDVI) - 6,449
NDVI + 259,2
2

0,524*
0,623*

(n= 65, *valores significativos a 5% de probabilidade).

Liu e Ferreira (1991) correlacionaram o
NDVI com a precipitação, evapotranspiração
potencial e déficit hídrico gerados em três regiões
do estado de São Paulo e também observaram
melhor correlação entre o NDVI e o déficit
hídrico. Chen, Huang e Jackson (2005) estimaram
o teor de água de lavouras de milho e soja em
função do NDVI derivado de imagens MODIS
e encontraram coeficientes de determinação
superiores a 0,70.
A Figura 3A apresenta o comportamento
dos valores de déficit hídrico obtidos do balanço
hídrico climatológico e os estimados em função
do NDVI médio. Observa-se que valores de NDVI
menores que 70% estimam ocorrência de déficit
hídrico. No período de agosto a dezembro de 2009
os modelos estimaram a ocorrência de déficit
hídrico em alguns períodos, sem que fossem
observados em campo. Essa estimativa está
relacionada diretamente com o decréscimo dos
valores de NDVI devido à redução da área foliar
ocorrida durante o período de colheita e da fase
fenológica VI do cafeeiro (repouso e senescência
dos ramos).
A Figura 3B apresenta o diagrama
de dispersão, que sintetiza a relação entre
as variáveis, déficit hídrico observado e os
estimados a partir do NDVI. Observa-se a relação
positiva entre os déficits hídricos calculados e os
estimados a partir do NDVI (DEF est 1 e DEF
est 2). Ocorreram períodos em que os valores de
déficit hídrico foram subestimados em relação
aos observados.
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FIGURA 3 – A - Comportamento dos valores de déficit hídrico observado e os estimados (DEF est 1 e DEF est 2)
em função do NDVI médio. B – Dispersão dos valores de déficit hídrico observado e os estimados (DEF est 1 e
DEF est 2) em função do NDVI.

4 CONCLUSÕES
O produto MOD13 de imagens do sensor
MODIS/Terra apresentou potencial para
auxiliar no monitoramento do déficit hídrico
em áreas cafeeiras. Os modelos estatísticos
desenvolvidos demonstram a correlação
significativa negativa entre o NDVI e déficit
hídrico. Valores de NDVI menores que
70% podem indicar a deficiência hídrica de
cafeeiros.
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RESUMO: Objetivando-se avaliar a produtividade e outras características agronômicas de progênies e cultivares de cafeeiro
com resistência específica à ferrugem, foi conduzido um experimento na Fazenda Experimental do MAPA/Fundação Procafé,
em Varginha, MG. Este foi instalado em janeiro de 2003, em blocos inteiramente casualizados, com 12 progênies e duas
cultivares, cinco repetições e quatro plantas por parcela. Foram avaliadas as características de produtividade média dos grãos,
estádio de maturação dos grãos e classificação por peneira. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e quando
houve efeito significativo dos tratamentos, as médias foram comparadas por meio do teste de Scott-Knott. Com o intuito de
possibilitar a seleção indireta buscou-se conhecer o grau de associação das características em estudo, por meio das estimativas
de correlação fenotípica entre as características avaliadas. E, posteriormente, para verificar a variabilidade existente entre as
progênies foram estimadas as distâncias genéticas pelo método das Distâncias Generalizadas de Mahalanobis. Os resultados
obtidos permitem verificar a existência de variação entre as progênies e cultivares quando as características são avaliadas de
forma isolada. Não é indicado aplicar a seleção indireta nas características avaliadas, pois a produtividade média dos grãos
não está fortemente associada às demais características. As progênies Arara planta 418 e Catucaí Amarelo 20/15 são indicadas
para futuros cruzamentos, tendo em vista que esses materiais genéticos são mais produtivos que a testemunha Catuaí Amarelo
IAC 66/69 e apresentam divergência genética entre si. Essas informações podem subsidiar os programas de melhoramento com
finalidades específicas, ao possibilitar a escolha adequada de genitores.
Termos para indexação: Coffea arabica, melhoramento genético, correlação.

FIELD PERFORMANCE OF COFFEE PROGENIES AND CULTIVARS
WITH SPECIFIC RESISTANCE TO RUST
ABSTRACT: The aim of this research was to evaluate the yield and other agronomic characteristics of coffee progenies with
specific resistance to rust. An experiment was carried out at the Experimental Farm of MAPA/Fundação Procafé (MAPA/ProCoffee
Foundation) in Varginha, MG, Brazil. The experiment was set up in January 2003 in a randomized complete block design with
12 progenies and two cultivars, five replicates and four plants per plot. The characteristics of average yield, maturation stage
and screen analysis were asssessed. The data were subjected to analysis of variance and when there were significant effects from
treatments, the means were compared by the Scott-Knott test. For the purpose of facilitating indirect selection, we sought to
investigate the degree of association of the characteristics under study by means of the estimates of phenotypic correlation among
the characteristics evaluated. Subsequently, genetic distances were estimated by the generalized Mahalanobis distance method
to verify the variability among progenies. The results obtained allow us to verify the existence of variation among progenies and
cultivars when the characteristics are evaluated separately. It is not recommended to apply indirect selection on the characteristics
assessed because the average yield of coffee grains is not strongly associated with the other characteristics. The progenies Arara
planta 418 and Catucaí Amarelo 20/15 are recommended for future crosses, considering that these genetic materials are more
productive than the control Catuaí Amarelo IAC 66/69 and have genetic divergence. This information may help breeding programs
for specific purposes upon enabling the appropriate choice of parents.

Index terms: Coffea arabica, genetic breeding, correlation.

1 INTRODUÇÃO
Os programas de melhoramento genético do
cafeeiro conduzidos no Brasil têm proporcionado
expressivas mudanças na história da cafeicultura
e contribuído, efetivamente para os inestimáveis
avanços da atividade no Brasil. Estes avanços
têm gerado conhecimentos básicos, fundamentais
à constante evolução da ciência, além daqueles

de aplicação imediata pelos cafeicultores
(CARVALHO, C. et al., 2008; FREITAS et al.,
2007).
Inicialmente, os objetivos gerais dos
programas de melhoramento genético eram
voltados para o desenvolvimento de cultivares
com alta produção, vigor e longevidade. Após
1970, com o aparecimento da ferrugem (Hemileia
vastatrix Berk. et Br) e sua rápida dispersão nas
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lavouras, ênfase foi dada ao melhoramento para
resistência a essa doença (MIRANDA; PERECIN;
PEREIRA, 2005). Contudo, duas décadas antes do
surgimento da ferrugem no Brasil, pesquisadores
do Instituto Agronômico de Campinas iniciaram
programas de melhoramento visando à obtenção
de cultivares resistentes (CARVALHO, C. et al.,
2008).
A maioria das cultivares tolerantes à
ferrugem atualmente em cultivo tem como fonte
de resistência Híbrido de Timor (BONOMO et
al., 2004; BOTELHO et al., 2007). A resistência
presente no Híbrido de Timor é do tipo específica,
baseada no relacionamento gene a gene. Pelas suas
características de similaridade com as cultivares
de Coffea arabica L. e pela sua resistência à
ferrugem, o material de Híbrido de Timor tem
sido muito utilizado para a obtenção de cultivares
cafeeiras resistentes à ferrugem (CAPUCHO et
al., 2009; CARVALHO, A. et al., 2008).
Além do Híbrido de Timor foi aproveitada
a resistência à ferrugem diretamente do Coffea
canephora Pierre ex A. Froehner, por meio
de cruzamento artificial dessa espécie com a
cultivar Bourbon Vermelho (Coffea arabica),
material denominado de Icatu. A cultivar Icatu
apresenta-se como boa opção por apresentar
rusticidade, alto vigor vegetativo, boa produção
e variabilidade para resistência à ferrugem, tanto
específica como não específica (CARVALHO et
al., 2009; CORREA; MENDES; BARTHOLO,
2006; SERA et al., 2010). A resistência do
tipo não específica ou poligênica, é preferível
por ser duradoura, enquanto a resistência
específica pode ser vencida por novos genótipos
do patógeno. Do provável cruzamento natural
entre Icatu e Catuaí Amarelo foram obtidas as
cultivares do grupo Catuaí (CARVALHO, C. et
al., 2008).
Nos últimos anos, várias cultivares de
café arábica com resistência à ferrugem foram
registradas no Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento/MAPA, e, recomendadas para
o cultivo comercial. Todavia, ainda não existem
estudos suficientes de adaptabilidade e avaliação
do comportamento agronômico em diversas
regiões
do comportamento agronômico em
diversas regiões cafeeiras. Esse fato caracteriza
a necessidade de mais estudos na área de
melhoramento genético, (PAIVA et al., 2010).
Neste contexto, objetivou-se, neste trabalho,
avaliar a produtividade e outras características
agronômicas de progênies e cultivares de café
com resistência específica à ferrugem.

2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado na Fazenda
Experimental do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)/Fundação
Procafé, situada no município de Varginha,
Região Sul do Estado de Minas Gerais, a 21o34’
de latitude Sul, 45o24’22” de longitude e altitude
média de 950m. O clima regional é, segundo
Koppen, mesotérmico úmido com inverno seco.
A temperatura média no mês mais frio é de
16,0oC (julho) e de 23,1oC no mês mais quente
(fevereiro).
O ensaio foi instalado em 20 de janeiro de
2003, com 12 progênies e duas cultivares. As
progênies avaliadas pertencem ao grupo Sarchimor
(Arara planta 418 e Acauã planta 363 planta 375),
ao grupo Catimor (Sabiá Tardio planta 398 planta
649, IBC-Palma 1 planta 324 e IBC-Palma 2
planta 181) e ao grupo Catucaí (Catucaí Vermelho
36/6 planta 365, Catucaí Amarelo 24/137 planta
388, Catucaí Vermelho 24/137 planta 235, Catucaí
Amarelo 2 SL planta 479 planta 335 planta 755,
Catucaí Amarelo 20/15 planta 479 planta 527 e
Catucaí Vermelho 20/15 planta 476 planta 626).
Foi também avaliada a progênie Saíra, planta
557, proveniente do cruzamento entre Catuaí
Amarelo IAC 86 e Catindu. Essas progênies
foram selecionadas pelo método genealógico e
encontram-se, atualmente, em geração F5 ou F6. As
duas cultivares avaliadas foram a Obatã Vermelho
IAC 1669-20 e Catuaí Amarelo IAC 66/69. Sendo
que a cultivar Catuaí Amarelo IAC 66/69 foi
utilizada como referência, tendo em vista que a
mesma apresenta alta produtividade (Tabela 1).
Considerando a ampla base genética do material
em estudo, assume-se que o tratamento progênies/
cultivares é de efeito aleatório.
A implantação e a condução do experimento
foram feitas de acordo com as recomendações
técnicas para a cultura do cafeeiro, sendo as
adubações realizadas conforme a 5ª Aproximação
do Estado de Minas Gerais (GUIMARÃES et al.,
1999).
O experimento foi instalado em blocos
casualizados, com cinco repetições e quatro
plantas por parcela. O espaçamento adotado foi
de 3,50 m x 1,00 m, com uma planta por cova. As
características avaliadas foram as seguintes:
Produtividade média: em quilos de “café
da roça” por planta, sendo a colheita realizada
em julho de cada ano. Foram coletados dados de
quatro colheitas, safras 2005/2006 a 2008/2009.
A produção foi determinada pesando-se os frutos
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imediatamente após a colheita e, a seguir, uma
amostra de dois litros de cada parcela foi pesada e
colocada para secagem ao sol. Depois de seco, o
café em coco foi pesado, beneficiado e novamente
pesado para calcular a produtividade em sacas de
café beneficiadas por hectare (sacas/ha).
TABELA 1 – Progênies e cultivares de cafeeiro,
avaliadas no experimento instalado na Fazenda
Experimental do MAPA/Fundação Procafé em
Varginha, MG.
No de
Progênies e Cultivares
ordem
01 Obatã Vermelho IAC 1669-20
02

Catucaí Vermelho 36/6 planta 365 (3-22)

03

Catucaí Amarelo 24/137 planta 388 (3-25)

04

Arara planta 418 (3-25)

05

Acauã planta 363 planta 375 (3-22)

06

08

Catucaí Vermelho 24/137 planta 235 (3-25)
Catucaí Amarelo 2 SL planta 479 planta 335
planta 755 (3-19)
Catuaí Amarelo IAC 66/69 *

09

Sabiá Tardio planta 398 planta 649 (3-25)

10

IBC-Palma 1 planta 324 (3-25)

11

IBC-Palma 2 planta 181 (3-25)

12

Saíra planta 557 (3-13)

13

Catucaí Amarelo 20/15 planta 479 planta 527
(3-25)

14

Catucaí Vermelho 20/15 planta 476 planta 626
(3-25)

07

* Cultivar utilizada como testemunha.

Percentuais de frutos cerejas, verdes, passas,
secos e chochos: utilizou-se uma amostra de 300
mL da produção de cada parcela para obtenção do
percentual dos frutos em cada estádio e também
o percentual de frutos chochos, utilizando-se a
técnica preconizada por Antunes Filho e Carvalho
(1957) modificada.
Percentuais de grãos do tipo chato, moca
e concha: determinados conforme a instrução
normativa de 2003 (BRASIL, 2003).
Percentuais de grãos retidos em peneira 16 e
acima e de grãos retidos em peneira 10 moca: obtidos
em uma amostra de 300 g de café beneficiado. Os
grãos foram classificados em peneiras intercaladas,
usando-se para a classificação de grãos chatos as
peneiras de números 13 a 18 e, de grãos moca, a de
número 10.

Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância, sendo o efeito do tratamento
analisado pelo teste F. Quando houve efeito
significativo dos tratamentos, as médias foram
agrupadas por meio do teste de Scott-Knott7.
Posteriormente, estimou-se a correlação
fenotípica (rf) entre as características avaliadas
e também a divergência genética entre as
progênies. Estudos de correlações têm grande
importância para os programas de melhoramento
genético do cafeeiro (CARVALHO et al., 2010;
TEIXEIRA et al., 2012), podendo contribuir,
principalmente quando a seleção de um caráter
desejável é dificultada pela baixa herdabilidade e
ou por problemas de medição e identificação. Para
estudos de divergência genética, foram estimadas
as distâncias genéticas entre as progênies,
utilizando o método das Distâncias Generalizadas
de Mahalanobis. As análises estatísticas foram
obtidas utilizando-se o Programa Computacional
GENES, desenvolvido na Universidade Federal
de Viçosa (CRUZ, 2003).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 encontra-se o resumo das
análises de variância univariada referente às
características agronômicas das progênies e
cultivares avaliadas. Observam-se diferenças
significativas, a 1% de probabilidade, pelo teste
F, para a maioria das características estudadas.
Apenas para o percentual de grãos do tipo concha,
não houve efeito significativo. Isso demonstra
a presença de variabilidade genética entre as
progênies e cultivares, no que diz respeito às
características analisadas. Os dados referentes
às características: verdes, passas, secos, chochos
e conchas foram transformados para Y +1, 0 ,
tendo em vista que os mesmos não apresentavam
distribuição normal.
Na Tabela 3 são apresentados os resultados da
análise comparativa das médias das características
agronômicas, submetidas ao teste de Scott-Knott.
Para a produtividade média das progênies
e cultivares houve a formação de quatro grupos.
Na posição superior destacou-se a progênie Arara
planta 418 (Sarchimor Amarelo) com 50,2 sacas/
ha. Dias et al. (2005), avaliando 25 progênies de
cafeeiro, obtiveram a formação de dois grupos e a
progênie Sarchimor IAC-4361 também destacouse entre as mais produtivas, com 44,7 sacas/ha.
Utilizou-se o programa computacional
desenvolvido por Ferreira (2003).

7
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TABELA 2 – Resumo da análise de variância, médias e coeficientes de variação das características agronômicas
das progênies e cultivares de cafeeiro.
Fontes de variação

GL

QUADRADO MÉDIO
Prod.

Cereja

Verde

Passa

Seco

Chocho

Progênies/Cultivares

13

195,19*

985,96*

4,03*

8,14*

3,62*

4,85*

Resíduo

52

25,47

250,56

0,63

2,23

0,60

0,95

Média

37,64

63,24

3,07

4,25

2,40

3,72

CV (%)

13,40

25,03

25,86

35,20

32,27

26,19

Fontes de variação

GL

QUADRADO MÉDIO
Chato

Moca

Concha

16 e acima

10 moca

Progênies/Cultivares

13

339,25*

327,61*

0,24

776,68*

301,97*

Resíduo

52

40,37

39,57

0,11

65,95

11,56

Média

77,23

21,40

1,49

48,00

18,24

CV (%)

8,23

29,40

22,57

16,92

18,65

* Significativo, a 1% de probabilidade pelo teste F.

O segundo grupo foi formado por três
progênies IBC-Palma 1, Catucaí Vermelho 24/137
e Sabiá Tardio, com 42,7, 41,4 e 41,1 sacas/
ha, respectivamente. Matiello et al. (2007), em
estudo com progênies com resistência à ferrugem
no sul de Minas Gerais, após cinco colheitas,
verificaram que Sabiá Tardio e Catucaí Vermelho
24/137 destacaram-se entre as mais produtivas,
com produtividade de 39,6 e 31,8 sacas/ha,
respectivamente. Posteriormente, em outro estudo
realizado no sul de Minas Gerais, a cultivar Sabiá
Tardio novamente destacou-se como a mais
produtiva durante seis colheitas, apresentando
produtividade média de 40,89 sacas/ha (PAIVA et
al., 2010).
O terceiro grupo foi o que abrangeu o maior
número de genótipos, sendo formado por sete
progênies e duas cultivares, com a amplitude que
foi de 33,7 sacas/ha (Catucaí Vermelho 36/6) a
39,4 sacas/ha (Catucaí Amarelo 20/15), deixando
o quarto grupo composto apenas pela progênie
IBC-Palma 2. Todas as progênies, com exceção
da IBC-Palma 2, tiveram produtividade igual ou
superior à cultivar Catuaí Amarelo IAC 66/69
(testemunha), com 38,4 sacas/ha.
Apenas dois grupos foram formados para
o percentual de frutos cerejas. O primeiro grupo,
formado por 11 progênies e duas cultivares,
apresentou percentual de frutos cerejas que
variou de 48,4% a 75,3%. A cultivar Obatã
Vermelho IAC 1669-20 proporcionou 75,3% de
frutos cerejas. Na posição inferior ficou apenas
a progênie Catucaí Vermelho 20/15, com 21,5%
dos seus frutos no estádio cereja. Esse baixo
percentual de frutos cereja deve-se ao fato de

que a maior parte dos frutos já se encontrava
nos estádios passa (51,8%) e seco (22,0%),
corroborando as informações de que a Catucaí
Vermelho 20/15 cv 476 tem maturação precoce
(CARVALHO, C. et al., 2008).
A análise do percentual de frutos verdes
resultou também na separação das progênies
em dois grupos: no primeiro, formado por cinco
progênies e duas cultivares, o percentual de
frutos verdes variou de 10,9%, na cultivar Obatã
Vermelho IAC 1669-20 a 19,9% na progênie
IBC-Palma 2. O segundo grupo foi formado por
sete progênies e variou entre 1,9%, na progênie
Catucaí Vermelho 36/6 a 8,5%, na progênie
Catucaí Vermelho 24/137.
O percentual de frutos passas, estádio
intermediário entre cereja e seco, variou de 51,8%
a 8,6%. O grupo com maior percentual de frutos
passas foi formado por duas progênies, Catucaí
Vermelho 20/15 com 51,8% e Catucaí Amarelo
20/15 com 41,3% de frutos passas. Já o segundo
grupo foi constituído por 10 progênies e duas
cultivares, variando entre 27,7%, na progênie
Catucaí Amarelo 2 SL a 8,6%, na progênie
Arara planta 418 (3-25). As maiores médias do
percentual de frutos secos foram apresentadas
pela progênie Catucaí Vermelho 20/15, com
22,0%.
Para a percentagem de frutos chochos
houve a formação de três grupos; a progênie
Catucaí Vermelho 20/15 foi a que apresentou
maior percentual de frutos chochos, com 6,5%.
O segundo grupo foi composto por seis progênies
e uma cultivar, variando entre 4,6% e 3,5%,
nas progênies Catucaí Amarelo 2 SL e Catucaí
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Vermelho 36/6, respectivamente. E o terceiro
grupo, foi constituído por seis genótipos, com
variação entre eles de 3,2% a 2,7% de frutos
chochos. Segundo Carvalho et al. (2006), acima
de 90% de frutos bem granados é um percentual
considerado satisfatório pelos melhoristas, durante
a avaliação e seleção de cafeeiros em programas
de melhoramento, visto que grande parte das
cultivares apresenta esse percentual.

O percentual de grãos do tipo chato
variou de 85,9% a 52,6%, formando três grupos.
O primeiro foi composto por 9 progênies e duas
cultivares e variou de 85,9% na progênie Arara,
planta 418 a 77,1% na progênie Catucaí Amarelo
20/15. O segundo grupo foi formado por duas
progênies, Catucaí Vermelho 36/6, com 72,5%
e IBC-Palma 2, com 69,6%. Na última posição
ficou a progênie Acauã, com 52,6%.

TABELA 3 – Médias das características agronômicas das progênies e cultivares de cafeeiros avaliados na
Fazenda Experimental - MAPA/Fundação Procafé em Varginha, MG.

Trat.
01
02
03
04
05
06
07

Progênies e Cultivares
Prod.
Obatã Vermelho IAC 1669-20
35,0 c
Catucaí Vermelho 36/6 planta 365
33,7 c
Catucaí Amarelo 24/137 planta 388
38,2 c
Arara planta 418
50,2 a
Acauã planta 363 planta 375
34,4 c
Catucaí Vermelho 24/137 planta 235
41,4 b
Catucaí Amarelo 2 SL planta 479 planta 335
36,4 c
planta 755
08 Catuaí Amarelo IAC 66/69 *
38,4 c
09 Sabiá Tardio planta 398 planta 649
41,1 b
10 IBC-Palma 1 planta 324
42,7 b
11 IBC-Palma 2 planta 181
21,7 d
12 Saíra planta 557
38,7 c
13 Catucaí Amarelo 20/15 planta 479 planta 527
39,4 c
14 Catucaí Vermelho 20/15 planta 476 planta 626 35,6 c
Trat.
Progênies e Cultivares
Chocho
01 Obatã Vermelho IAC 1669-20
2,7 c
02 Catucaí Vermelho 36/6 planta 365
3,5 b
03 Catucaí Amarelo 24/137 planta 388
3,0 c
04 Arara planta 418
2,8 c
05 Acauã planta 363 planta 375
4,1 b
06 Catucaí Vermelho 24/137 planta 235
3,0 c
07 Catucaí Amarelo 2 SL planta 479 planta 335
4,6 b
planta 755
08 Catuaí Amarelo IAC 66/69 *
3,7 b
09 Sabiá Tardio planta 398 planta 649
3,8 b
10 IBC-Palma 1 planta 324
4,0 b
11 IBC-Palma 2 planta 181
3,2 c
12 Saíra planta 557
3,9 b
13 Catucaí Amarelo 20/15 planta 479 planta 527
3,1 c
14 Catucaí Vermelho 20/15 planta 476 planta 626
6,5 a

Cereja
75,3 a
74,9 a
74,4 a
74,1 a
69,2 a
67,4 a
65,3 a

Verde
10,9 a
1,9 b
11,4 a
16,9 a
14,1 a
8,5 b
3,2 b

65,2 a
65,1 a
62,0 a
61,6 a
60,9 a
48,4 a
21,5 b
Chato
82,5 a
72,5 b
77,3 a
85,9 a
52,6 c
77,4 a
80,5 a

11,5 a
6,9 b
15,6 a
19,9 a
6,5 b
3,1 b
4,7 b
Moca
15,9 c
24,5 b
22,3 b
12,3 c
45,4 a
21,2 b
19,2 c

79,8 a
82,1 a
80,5 a
69,6 b
82,2 a
77,1 a
81,1 a

18,4 c
17,2 c
18,1 c
29,6 b
16,3 c
21,9 b
17,3 c

Passa
11,0 b
19,1 b
10,7 b
8,60 b
15,1 b
20,0 b
27,7 b

Seco
2,7 b
4,1 b
3,4 b
0,3 b
1,7 b
4,0 b
3,9 b

17,5 b
5,7 b
21,9 b
6,0 b
13,1 b
9,2 b
12,8 b
5,7 b
25,7 b
6,8 b
41,3 a
7,2 b
51,8 a
22,0 a
16 e acima 10 moca
69,5 a
11,3 d
44,9 c
22,2 c
55,6 b
17,9 c
54,0 b
11,9 d
32,4 d
40,9 a
29,7 d
19,3 c
56,8 b
15,5 d
58,5 b
38,5 c
58,2 b
53,9 b
53,1 b
31,9 d
34,8 d

18,3 c
13,8 d
16,0 d
26,8 b
14,3 d
14,6 d
12,4 d

* Cultivar utilizada como testemunha; Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna pertencem a um mesmo grupo, pelo
teste de Scott-Knott, a 1% de probabilidade.
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Notou-se a formação de três grupos para o
percentual de grãos do tipo moca: o primeiro foi
formado pela progênie Acauã, com 45,4% de grãos
do tipo moca. De acordo com Carvalho, C. et al.
(2008), a cultivar Acauã possui boa produtividade,
no entanto, tem apresentado elevado percentual
de grãos do tipo moca, conforme pode ser
demonstrado no presente trabalho. No segundo
grupo, o percentual de moca variou de 21,2%,
para a progênie Catucaí Vermelho 24/137 a 29,6%
para a progênie IBC-Palma 2, e o terceiro grupo,
composto por seis progênies e duas cultivares,
variou de 12,3%, para Arara, planta 418 a 19,2%,
para Catucaí Amarelo 2 SL.		
A cultivar Obatã Vermelho IAC 166920 apresentou as maiores médias, com 69,5%
dos grãos de peneira alta. Comparando com os
trabalhos de realizados por Carvalho, C. et al.
(2008), Dias et al. (2005) e Paiva et al. (2010),
pode-se considerar a cultivar Obatã Vermelho
IAC 1669-20 como produtora de grãos de peneira
alta, independente dos locais onde essa cultivar é
avaliada.
A percentagem de grãos retidos em peneira
10 moca atingiu amplitude que variou de 11,3%,
na cultivar Obatã Vermelho IAC 1669-20 a 40,9%,
na progênie Acauã, formando quatro grupos. Para
essa característica, podem-se destacar a cultivar
Obatã Vermelho IAC 1669-20, e as progênies
Arara planta 418, Catucaí Amarelo 2 SL, Sabiá
Tardio, IBC-Palma 1, Saíra, Catucaí Amarelo
20/15 e Catucaí Vermelho 20/15, que apresentaram
médias superiores à testemunha (Catuaí Amarelo
IAC 66/69).

A classificação por peneiras é indicada por
ser uma característica relacionada aos padrões
de qualidade do produto, para que sirva como
critério na seleção de genótipos de uma nova
cultivar. Assim, conforme proposto neste trabalho,
as progênies que apresentam uma melhor
classificação por peneiras devem ser consideradas
para os trabalhos de melhoramento genético do
cafeeiro (PAIVA et al., 2010; PEDRO et al., 2011).
Na Tabela 4 são apresentados os coeficientes
de correlação fenotípica entre as características
agronômicas avaliadas. Observam-se correlações
fenotípicas tanto positivas quanto negativas.
Freitas et al. (2007), ao estudar os coeficientes de
correlação entre caracteres vegetativos de cafeeiros
em formação, também constataram correlações
negativas e positivas entre os caracteres estudados.
Isso ocorre devido à pleiotropia ou ao desequilíbrio
de ligação entre os genes responsáveis por essas
características. Alguns genes podem aumentar o
valor fenotípico de duas características, enquanto
outros aumentam de uma e reduzem da outra,
causando correlação positiva e/ou negativa,
respectivamente (FALCONER, 1987).
A correlação existente entre o percentual
de frutos cerejas com frutos passas (rf = -0,762),
e também com o percentual de frutos secos
(rf = -0,893) apresenta-se como fator normal,
considerando que não se têm progênies de
cafeeiros com total uniformidade de maturação.
Adão (2002), trabalhando com 42 progênies de
cafeeiro, encontrou correlação fenotípica entre
essas mesmas características: (rf = -1,000) e (rf =
-0,979), respectivamente, como era de se esperar.

TABELA 4 – Coeficientes de correlação fenotípica (rf) entre as características agronômicas das progênies e
cultivares de cafeeiro.
Caracteres Prod. Cereja

Verde

Prod.

-0,234 -0,067 -0,128 -0,077

Cereja
Verde
Passa
Seco
Chocho

1

0,029
1

Passa

Seco

Chocho Chato

0,544 -0,467

0,183 -0,762 -0,893 -0,371 -0,497
1

-0,376 -0,129 -0,259 -0,458
1

Moca

Concha 16 e acima 10 moca
0,098

-0,055

-0,484

0,127

0,015

0,314

0,316

0,102

-0,150

0,308

0,340

0,892

0,462

0,527

0,042

0,076

-0,493

-0,268

1

0,452

0,455 -0,073

0,115

-0,312

-0,275

0,013

0,353

0,136

-0,380

0,276

1

-0,706

-0,138

-0,048

-0,877

1

0,104

-0,558

0,918

1

-0,192

0,179

1

-0,329

1

Chato
Moca
Concha
16 e acima
10 moca
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Considerando a produtividade média de
grãos como a principal característica em estudo
e tendo visto que a mesma não se correlaciona
bem com nenhuma das demais características
estudadas, não será possível aplicar a seleção
indireta, pois as características avaliadas não são
fortemente associadas.
Para o estudo da divergência genética,
foram estimadas as distâncias entre as progênies
pelo método das Distâncias Generalizadas de
Mahalanobis, utilizando-se todas as características
estudadas. Essas distâncias encontram-se na
Tabela 5. Por esses resultados, pode-se observar
que a maior distância (104,24) foi encontrada
entre as progênies Acauã e Catucaí Vermelho
20/15 e a menor distância (2,98) entre a progênie
Catucaí Amarelo 24/137 e a cultivar Catuaí
Amarelo IAC 66/69. Geneticamente, considerase que as progênies Acauã e Catucaí Vermelho
20/15 são as mais divergentes e a progênie Catucaí

Amarelo 24/137, com a cultivar Catuaí Amarelo
IAC 66/69 as mais similares. A progênie Acauã
é oriunda do cruzamento entre ‘Mundo Novo
IAC 388-17’ e Sarchimor IAC 1668, e a progênie
Catucaí Vermelho 20/15 é oriunda do cruzamento
entre ‘Icatu’ e ‘Catuaí’. Como elas são oriundas
de progenitores diferentes, isso pode explicar a
divergência entre os materiais (CARVALHO, C.
et al., 2008).
As progênies Arara, planta 418 e Catucaí
Amarelo 20/15 podem ser indicadas para futuros
cruzamentos, tendo em vista que esses materiais
genéticos apresentaram alguma divergência genética
entre si. Além da progênie Arara, planta 418 ter
se destacado como a mais produtiva e a Catucaí
Amarelo 20/15 ter proporcionado produção razoável.
Dessa forma, verifica-se que as informações obtidas
nesse estudo podem subsidiar os programas de
melhoramento com finalidades específicas, ao
possibilitar a escolha adequada de genitores.

TABELA 5 – Distâncias entre as progênies e cultivares de cafeeiro calculadas pelo método das Distâncias
Generalizadas de Mahalanobis.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

34,5

11,6

14,7

101,5

35,1

21,2

13,3

24,9

8,6

38,6

15,6

55,9

74,2

0

16,7

34,6

39,6

8,8

19,9

15,7

13,7

25,7

40,1

13,9

18,5

43,8

0

14,5

55,1

14,4

5,7

2,9

9,2

5,7

24,6

7,7

29,8

53,7

0

101,8

26,4

22,4

12,1

17,7

10,1

64,3

14,6

42,3

71,1

0

46,2

67,3

59,7

67,3

73,3

41,8

72,3

72,9

104,2

0

18,9

16,8

5,0

21,2

42,2

15,5

16,1

39,7

0

5,8

8,5

13,4

39,3

8,8

24,1

43,8

0

10,8

4,9

30,4

6,6

31,0

48,6

0

14,1

46,1

6,5

12,4

30,9

0

34,5

9,1

43,6

52,4

0

42,2

71,5

83,6

0

18,2

33,5

0

25,9
0
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4 CONCLUSÕES
As progênies e cultivares avaliadas
apresentam variação quando as características
agronômicas são avaliadas de forma isolada.
Não é indicado aplicar a seleção indireta
nas características avaliadas, pois a produtividade
média dos grãos não está fortemente associada às
demais características.
As progênies Arara, planta 418 e Catucaí
Amarelo 20/15 são indicadas para futuros
cruzamentos, tendo em vista que esses materiais
genéticos são mais produtivos que a testemunha
Catuaí Amarelo IAC 66/69 e apresentam
divergência genética entre si.
Essas informações podem subsidiar os
programas de melhoramento com finalidades
específicas, ao possibilitar a escolha adequada de
genitores.
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192 FLORAÇÃO E POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR DE CAFEEIROS SOB
DIFERENTES

REGIMES HÍDRICOS E DENSIDADES DE PLANTIO

Dalyse Toledo Castanheira1, Myriane Stella Scalco2, Iraci Fidelis3,
Gleice Aparecida Assis4, Fábio Santos Pereira5, Nagla Maria Sampaio de Matos6
(Recebido: 2 de janeiro de 2012; aceito: 4 de julho de 2012)
RESUMO: O estudo das relações hídricas do cafeeiro é de suma importância em todas as fases de desenvolvimento da cultura.
Objetivou-se ,neste trabalho,avaliar, ao longo de dois anos, o potencial hídrico foliar na “antemanhã” e a produção média total
de flores de cafeeiros não irrigados e irrigados sob diferentes regimes hídricos, em quatro densidades de plantio. Foi usada a
cultivar Rubi MG-1192, plantada em janeiro de 2001, no delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema de
parcelas subdivididas com três repetições. Os tratamentos constaram de três regimes hídricos: (i) irrigação quando a tensão da
água no solo atingiu valores próximos a 20 kPa e suspensão das irrigações nos meses de julho e agosto; (ii) irrigação quando
a tensão da água no solo atingiu valores próximos a 60 kPa e suspensão das irrigações nos meses de julho e agosto (iii) uma
testemunha não irrigada e quatro densidades de plantio de: (i) 2500 (4,0 x 1,0m), (ii) 3333 (3,0 x 1,0m); (iii) 5000 (2,0 x 1,0m)
e (iv) 10000 plantas ha-1 (2,0 x 0,5m). O potencial hídrico foliar (Yf) “antemanhã” foi determinado utilizando-se uma câmara
de pressão. Em 2009, os menores valores observados foram de -1,6 MPa em cafeeiros não irrigados e irrigados a 60 kPa na
densidade de 2500 plantas ha-1. Esses valores foram observados nos meses de setembro, outubro e novembro. No segundo
ano, o valor de -1,5 MPa foi alcançado ao final do período de suspensão de irrigação (agosto) e ocorreu em plantios menos
adensados. Em ambos os anos, em cafeeiros adensados o regime hídrico não afetou a produção média total de flores. Os valores
de potencial hídrico foliar não se correlacionaram com a produção média total de flores.
Termos para indexação: Estresse hídrico, café, irrigação, espaçamento.

FLOWERING AND LEAF WATER POTENTIAL IN COFFEE UNDER DIFFERENT
WATER REGIMES AND PLANTING DENSITIES
ABSTRACT: The study of water relations in coffee is of utmost importance at all stages of crop development. The aim of this
study was to evaluate “pre-dawn” leaf water potential and the total average production of flowers in non-irrigated and irrigated
coffee plants under different water regimes in four planting densities over a two-year period. The cultivar Rubi MG-1192 was
used, planted in January 2001 in a randomized block experimental design in split-plots with three replications. Treatments
consisted of three water regimes: (i) irrigation when soil water tension reached values around 20 kPa and suspension of
irrigation during July and August; (ii) irrigation when soil water tension reached values around 60 kPa and suspension of
irrigation during July and August and (iii) a non-irrigated control. Four planting densities were used: (i) 2500 (4.0 x 1.0 m),
(ii) 3333 (3.0 x 1.0 m), (iii) 5000 (2.0 x 1.0 m) and (iv) 10000 plants ha-1 (2.0 x 0.5 m). The “pre-dawn” leaf water potential (Yf)
was determined using a pressure chamber. In 2009, the lowest values observed were -1.6 MPa in non-irrigated and irrigated
coffee at 60 kPa at a density of 2500 plants ha-1. These values were observed during September, October and November. In
the second year, the value of -1.5 MPa was reached at the end of the period of suspension of irrigation (August) and occurred
in less dense plantings. In both years, in dense coffee plantings, the water regime did not affect total average production of
flowers. The values of
 leaf water potential did not correlate with the total average production of flowers.
Index terms: Water stress, coffee, irrigation, spacing.

1 INTRODUÇÃO
A cultura do café no Brasil destaca-se como
uma das atividades agrícolas mais importantes,
com grande influência na economia e nos aspectos
socioeconômicos do país. O Brasil é o principal

produtor e exportador mundial de café e o segundo
maior consumidor, atrás apenas dos Estados
Unidos no consumo.
A expansão da cultura do café, para áreas
onde o déficit hídrico ou a distribuição irregular
das chuvas são fatores limitantes à produção,
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ocasionou a necessidade da utilização de novas
tecnologias, como a irrigação. Essa técnica também
passou a ser utilizada em regiões consideradas
aptas às condições hídricas, por oferecer a garantia
de produção em anos de baixa precipitação ou
quando ocorrem períodos de veranico nas fases de
maior necessidade de água pela cultura (SILVA;
TEODORO; MELO, 2008).
A produtividade do cafeeiro é fortemente
influenciada pelo suprimento adequado de água
e de nutrientes (COELHO et al., 2009). Dessa
forma, o estudo do estado hídrico da lavoura é
essencial ao entendimento do potencial produtivo
do cafeeiro, pois esse fator pode afetar diretamente
a produtividade (MATTA, 2004). A compreensão
das relações entre a água e o cafeeiro pode fornecer
subsídios aos agricultores e pesquisadores para
tomada de decisões mais fundamentadas sobre
o manejo global da lavoura (RENA; MAESTRI,
2000).
Segundo Rezende, Faria e Lismar (2009),
existem alguns métodos na literatura recomendados
para uniformizar a florada, entretanto, temse procurado indicadores fisiológicos que
caracterizem o estado hídrico foliar e o potencial
de tolerância à seca em cultivares de café.
Dentre estes métodos, o potencial da água na
planta é um indicativo do nível de armazenamento
de água no solo (SILVA et al., 2003) e assim, um
manejo adequado da irrigação deve resultar em
floradas uniformes e, consequentemente, em um
produto final de melhor qualidade. Portanto, é
provável que o florescimento e o desenvolvimento
dos frutos estejam associados às variações
edafoclimáticas, principalmente no que se refere
às alterações no potencial hídrico das plantas de
café.
Assim, o potencial hídrico foliar destacase como um parâmetro importante na avaliação
da resposta das espécies vegetais ao estresse
hídrico (MORGAN, 1991; NOGUEIRA et al.,
2001). Além de representar uma quantificação
do efeito do estresse hídrico na planta, a
determinação do potencial hídrico da folha
do cafeeiro, no período na “antemanhã”,
que independe das condições atmosféricas,
apresenta estreita correlação com as reservas
de água no solo, podendo representar um
referencial da necessidade de irrigação (RENA;
MAESTRI, 2000). Porém, em regiões que
normalmente não apresentam restrições hídricas
e outras condições climáticas ao cultivo do
cafeeiro, poucas informações existem quanto à
aplicabilidade dessa medida para determinação

do status da água na folha do cafeeiro. Vários
autores têm utilizado o potencial hídrico foliar
para quantificar o período de estresse hídrico
que induz uma florada mais uniforme ao cafeeiro
e que, segundo Guerra et al. (2007), situa-se
na faixa de -2,0 MPa. Com a sincronização
da florada, além da maior uniformidade de
maturação, a produtividade deve manter-se em
patamar mais alto. Em contrapartida, valores
menores que -2,5 a -2,8 MPa podem reduzir
significativamente o número de flores do
cafeeiro (SILVA et al., 2009).
Existem controvérsias quanto aos valores de
potencial hídrico foliar encontrado para diferentes
regiões e que podem induzir a quebra de dormência
de botões florais do cafeeiro. Em condições
naturais, a florada ocorre após as primeiras chuvas
(NASCIMENTO; OLIVEIRA; SILVA, 2010).
Em lavoura irrigada, Crisosto, Grantz e Meinzer
(1992) demonstraram que valores menores que
-0,8 MPa, e irrigação posterior estimulou os
botões florais. Entretanto, na zona da mata de
Minas Gerais, Soares et al. (2005) verificaram que
valores de -0,8 MPa, -1,2 MPa e -1,9 MPa após 30,
60 e 90 dias não foram suficientes para induzir a
quebra de dormência dos botões florais. Na região
sul de Minas Gerais, Rezende, Faria e Lismar
(2009), em três anos de avaliação, concluíram que
o potencial hídrico foliar não atingiu valores que
proporcionassem a concentração e uniformidade
da floração de cafeeiros. Em todos os casos acima
citados, os autores referem-se ao potencial hídrico
foliar medido na “antemanhã”.
Objetivou-se,neste
trabalho,avaliar
o
potencial hídrico foliar na “antemanhã” e a
produção total média de flores de cafeeiros não
irrigados e irrigados sob diferentes regimes
hídricos, em quatro densidades de plantio na
região de Lavras – MG ao longo de dois anos.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em uma
área localizada no campo experimental do Setor
de Cafeicultura do Departamento de Agricultura
da Universidade Federal de Lavras, em Lavras,
MG. As coordenadas geográficas do município
são 21º14’06’’ latitude sul e 45º00’00’’ longitude
oeste, à altitude média de 910 m. O clima da região
é classificado como Cwa, segundo a classificação
de Köppen (mesotérmico com verões brandos
e suaves e estiagem de inverno). A cultivar de
Coffea arabica L. utilizada foi a Rubi - MG
1192. O plantio foi realizado em janeiro de 2001,
em solo classificado como Latossolo Vermelho

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 192-204, abr./jun. 2013

Castanheira, D. T. et al.

194

Distroférrico. Em agosto de 2007, após a colheita,
procedeu-se à poda de esqueletamento e decote da
lavoura. O esqueletamento foi realizado a 0,40 m
do ramo ortotrópico e o decote, a 1,40 m do nível
do solo.
O delineamento experimental utilizado
foi em blocos casualizados, em esquema de
parcelas subdivididas com três repetições.
Os tratamentos constaram de três regimes
hídricos: (i) irrigação quando a tensão da água
no solo atingiu valores próximos a 20 kPa e
suspensão das irrigações nos meses de julho e
agosto; (ii) irrigação quando a tensão da água
no solo atingiu valores próximos a 60 kPa e
suspensão das irrigações nos meses de julho
e agosto (iii) uma testemunha não irrigada e
quatro densidades de plantio de: (i) 2500 (4,0
x 1,0m), (ii) 3333 (3,0 x 1,0m); (iii) 5000 (2,0
x 1,0m) e (iv) 10000 plantas ha-1 (2,0 x 0,5m).
Cada subparcela foi constituída por 10 plantas,
consideradas úteis as oito plantas centrais.
Nas bordas superior e inferior de cada parcela
(densidade de plantio), foi utilizada uma linha
de plantas como bordadura. A área experimental
útil foi composta por 288 plantas.
O sistema de irrigação constou de
uma unidade central de controle (sistema de
bombeamento, filtros de areia e de tela, injetor
de fertilizantes, manômetros e conexões), linha
principal de tubos de PVC, PN 80, linhas de
derivação de PVC, linhas laterais com tubo flexível
de polietileno, gotejadores autocompensantes
(vazão de 3,78 l h-1) e registros. A irrigação de cada
subparcela foi controlada por meio de registros
instalados nas linhas de derivação que conduziram
a água até as linhas laterais das três repetições de
cada tratamento.
Os tensiômetros de punção cujas leituras
foram realizadas por um tensímetro digital foram
instalados nas profundidades de 0,10, 0,25, 0,40
e 0,60 m, afastados cerca de 0,10 m da base do
caule das plantas. As leituras da tensão da água
no solo foram realizadas diariamente, no período
da manhã. A irrigação de cada subparcela
ocorreu quando a leitura de tensão da água no
solo, à profundidade de 0,25 m indicou a tensão
de irrigação relativa àquele tratamento. Os
tensiômetros foram colocados em uma repetição
de cada tratamento representativa da área
experimental. As medidas em cada profundidade
eram feitas três vezes por semana e/ou quando
necessário nos tratamentos cujo valor da leitura
se encontrava próximo ao da tensão de irrigação.
A correspondência entre tensão de água no solo

e umidade foi obtida pela curva característica
de umidade do solo, a qual foi previamente
determinada em laboratório.
A calagem e as adubações foram realizadas
de acordo com análises de solo e foliares,
sendo baseadas nas recomendações para uso
de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais
(GUIMARÃES et al., 1999), com acréscimo de
30% na adubação, conforme a recomendação
de Santinato e Fernandes (2002) para cafeeiros
irrigados. Os nutrientes nitrogênio (Uréia pecuária
com 45% de N) e potássio (Nitrato de potássio com
44% de K2O) foram aplicados via fertirrigação.
As parcelas não irrigadas foram adubadas de
forma convencional. Nos dois tipos de adubação
(convencional e fertirrigação), o parcelamento foi
realizado em quatro vezes, de outubro a janeiro.
Os micronutrientes foram fornecidos via foliar,
de acordo com os teores verificados na análise
nutricional.
O potencial hídrico foliar (Yf)
“antemanhã” foi determinado utilizando-se
uma câmara de pressão, modelo 1000-PMS
Instrument Company. A determinação constituiu
na coleta de amostras de folhas ativas, isentas de
sintomas de doenças, deficiências nutricionais e
ataque de pragas, sendo essa realizada às 5h da
manhã, em três repetições de cada tratamento. As
folhas foram coletadas em ramos plagiotrópicos
no terço médio superior das plantas, localizados
no quarto nó a partir do ápice do ramo (SILVA
et al., 2008). Essas foram embaladas em papel
alumínio, colocadas em sacos plásticos dentro
de isopor com gelo e posteriormente avaliadas
na câmara, aplicando-se uma pressão até que
ocorresse exsudação pelo corte feito no pecíolo
da folha. As leituras do potencial hídrico foliar
foram realizadas mensalmente. Nos meses de
julho e agosto, nos quais as irrigações foram
suspensas, as leituras foram feitas uma vez por
semana. Nestes tratamentos, antes de iniciar a
suspensão foi feita uma irrigação para elevar a
umidade do solo à capacidade de campo.
Até o final do período de avaliação, foram
feitas determinações do potencial hídrico foliar,
que abrangeram o período de maio de 2009 a maio
de 2011. Aqui são discutidos os eventos ocorridos
ao longo de 2009 e 2010 uma vez que, nos cinco
meses de avaliação de 2011, os valores de potencial
hídrico foliar mantiveram-se inalterados. Durante
todo o período de avaliação, incluindo as épocas
de suspensão das irrigações, a umidade do solo na
camada de 0-20 cm foi monitorada nos mesmos
horários de determinação do potencial hídrico

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 192-204, abr./jun. 2013

Floração e potencial hídrico foliar...

195

foliar “antemanhã”, pelo método gravimétrico.
Nas três plantas em que foram feitas medidas de
potencial hídrico foliar, verificou-se duas vezes
por semana (segunda e sexta-feira), ou até com
maior frequência, a ocorrência de abertura de
flores em um par de ramos funcionais de cada
planta. É necessário enfatizar que pequenas
floradas ocorridas em julho e agosto, períodos
que quase sempre coincidiam com o período de
colheita, não foram avaliadas. Foram consideradas
flores abertas aquelas provenientes de gemas que
atingiram a antese (OLIVEIRA, 2003), e para
evitar recontagens, as flores já contadas tiveram a
ponta de suas pétalas recortada por uma pequena
tesoura (OLIVEIRA, 2002). A contagem das
flores foi feita abrangendo a primeira florada
(setembro) até quando ainda ocorriam floradas
significativas
(novembro-dezembro).
Para
análise de variância dos resultados de floração foi
considerada a soma do número de flores abertas
do inicio até o final do período de avaliação e as
médias obtidas foram comparadas pelo teste de
agrupamento de médias de Scott-Knott, ao nível
de 5% de probabilidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em 2009, o potencial hídrico foliar (Yf)
alcançou menores valores (valor mínimo de -1,6
MPa) durante os meses de setembro, outubro
e novembro, indicando um possível efeito de
estresse hídrico na planta (Figuras 1 a, b, c, e d).
Esses valores ocorreram em plantios de maior
espaçamento entre linhas e em cafeeiros não
irrigados ou irrigados, quando a tensão da água do
solo atingiu valores próximos a 60 kPa.
Nestes meses, (setembro a novembro),
embora a precipitação tenha ultrapassado a média
de 100 mm, as temperaturas máximas (29,3 Co),
médias (21,8 Co) e mínimas (16,8 Co) ligeiramente
maiores nesse período, a redução nos valores
médios de umidade relativa de 77,6% e a radiação
solar média de 267 W m-2 podem ter influenciado
no processo de evapotranspiração que foi de 4,4
mm (Tabela 1). De acordo com Matta e Rena
(2002), os estômatos dos cafeeiros são altamente
sensíveis à redução da umidade relativa do ar.
Em comparação aos demais meses do ano, a
evapotranspiração média da cultura nos meses de
setembro, outubro e novembro (4,4 mm) situou-se
acima da média dos 12 meses (3,3 mm). Assim,
ocorreu uma forte relação entre demanda hídrica
nesses meses e valores de potencial hídrico foliar,
em cafeeiros sob espaçamentos mais abertos. Vale
salientar que, mesmo em proporções menores,

plantas irrigadas na tensão de 20 kPa com
irrigações mais frequentes e maiores lâminas
aplicadas (Tabela 2) apresentaram potenciais
hídricos foliares menores nesses meses. É possível
inferir que nesse caso, as variáveis climatológicas
tiveram maior influência na queda do potencial
hídrico foliar em relação à disponibilidade da água
do solo.
Em 2010, embora tenham ocorrido menores
valores de potencial hídrico foliar (Yf) nos meses
de setembro, outubro e novembro, na média esses
valores não ultrapassaram -1,0 MPa (Figuras 1a,
1b, 1c e 1d). Esses valores de Yf foram maiores
em relação àqueles verificados no ano anterior, no
mesmo período (setembro, outubro e novembro).
As variáveis climatológicas para esse período em
2010 (Tabela 1), em relação ao mesmo período
do ano anterior (2009) indicaram temperaturas
máximas médias mais elevadas (32,0 ºC),
maior precipitação média (174,8 mm), porém,
menores temperaturas médias (20,3 ºC), menores
temperatura mínima (11,0 ºC), umidade relativa
(75,7%), radiação (135 W m2) e evapotranspiração
de referência (2,5 mm). Provavelmente, a maior
precipitação ocorrida em 2010 contribuiu para
o suprimento adequado de água às plantas e à
obtenção de maiores valores de potencial hídrico
foliar, em relação ao mesmo período de 2009. O
potencial hídrico foliar de plantas não irrigadas
e menos adensadas foi menor em relação às
plantas irrigadas e cultivadas em condições de
adensamento.
Em 2009, nos meses de julho e agosto nos
quais as irrigações foram suspensas, o potencial
hídrico foliar médio atingiu valor mínimo de
-1,0 MPa em todas as densidades de plantio e
regimes hídricos, exceto na densidade de 2500
plantas ha-1, onde o potencial hídrico foliar (Yf)
de cafeeiros não irrigados alcançou valores de -1,4
MPa (Figura 2 a, b, c e d). Nesses meses, foram
registradas menores taxas de evapotranspiração
(Tabela 1). Consequentemente, a suspensão
de irrigação no período pode não ter afetado os
valores de potencial hídrico foliar. Cafeeiros
mais adensados (5000 e 10000 plantas ha-1)
apresentaram potenciais hídricos foliares mais
altos.
Em 2010, no período de suspensão das
irrigações (julho e agosto) o potencial hídrico foliar
foi se tornando cada vez menor e alcançou valores
médios de até -1,6 MPa, ao final do período de
suspensão (Figura 3 a, b, c e d). O comportamento
observado refere--se tanto a cafeeiros irrigados
quanto não irrigados.
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a)

b)

c)

d)

FIGURA 1 – Potencial hídrico foliar (Yf) de cafeeiros não irrigados e irrigados sob diferentes regimes hídricos
em (a) 2500 plantas ha-1, (b) 3 333 plantas ha-1, (c) 5000 plantas ha-1, (d) 10000 plantas ha-1 ao longo de dois
anos.
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TABELA 1 – Variáveis climatológicas para o período de avaliação do potencial hídrico foliar (2009 e 2010).
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média

T máx
Co
28.1
29.2
28.2
25.3
24.1
23.1
26.2
26.3
28.0
28.4
31.6
27.1
27,0

T méd
Co
21.9
22.6
22.3
19.4
17.8
15.9
18.5
18.5
21.1
21.1
23.3
21.5
20,3

T mín
Co
18.1
18.3
18.5
15.4
13.7
11.1
13.3
13.1
15.8
16.5
18.1
18.0
15,8

2009
P
mm
331.7
186.6
197.5
143.3
22.8
26.2
13.6
41.9
137.3
135.2
122.0
453.4
151,0

UR Rad ETo T máx
% W/m2 mm
Co
83.4 187
3,3 32,4
82.3 218
3,9 33,2
84.3 181
3,3 31,3
92.2 175
2,6 30,6
89.2 137
1,8 29,5
82.6 130
1,6 28,6
71.9 154
2,4 28,6
66.2 162
2,8 30,6
74.1 239
3,7 33,3
80.7 257
4,2 32,1
78.0 305
5,2 33,3
87.1 211
3,6 32,7
80,8 196,4 3,2 31,3

T. méd
Co
23,0
23,1
22,2
20,3
17,9
15,8
17,5
17,9
19,9
20,3
20,7
22,7
20,1

T. mín
Co
16,1
16,3
15,2
9,5
6,5
5,4
7,1
5,0
9,5
10,2
13,4
17,1
10,9

2010
P
UR Rad ETo
mm
% W/m2 mm
130,6 79
229
4,1
92,8
76
198
3,6
72,4
82
170
3,1
67
78
147
2,4
15
78
128
1,8
7,6
75
126
1,6
19,4
74
123
1,7
1,6
60
153
2,4
51,8
67
142
2,6
138,8 77
135
2,6
334
83
128
2,4
318
83
142
2,7
104,0 75,7 155,7 2,6

Tabela 2 – Lâminas (mm) de água aplicada nos diferentes regimes hídricos e densidades de plantio ao longo de
dois anos (2009 e 2010).
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Set
Out
Nov
Dez
Total
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Set
Out
Nov
Dez
Total

2500
7,1
6,8
20,0
17,9
36,5
34,7
33,8
28,2
48,4
6,5
239,9
2500
11,7
35,3
31,7
28,9
53,1
43,8
28,0
51,2
13,4
19,7
316,8

2009 – 20 kPa com repouso
3333
5000
10,7
14,9
9,6
13,0
21,3
50,9
24,5
28,9
42,6
49,6
43,4
52,6
25,5
35,8
19,4
25,0
24,5
52,4
0,0
0,0
221,5
323,1
2010 – 20 kPa com repouso
3333
5000
0,0
13,3
23,6
70,3
25,4
12,9
18,7
27,2
45,7
27,2
45,1
27,2
31,6
14,4
22,8
27,8
0,0
27,8
6,9
13,4
247,4
361,5

10000
24,1
14,4
62,8
34,8
64,0
78,4
44,8
50,3
65,4
10,1
449,1

2500
10,6
0,0
8,6
9,1
34,9
26,4
12,7
25,1
13,7
0,0
141,1

10000
18,8
43,0
64,0
70,8
76,5
66,9
0,0
18,7
0,0
34,5
393,2

2500
15,45
23,96
25,36
25,29
35,19
34,36
21,14
6,85
0,0
16,27
203,86

2009 – 60 kPa com repouso
3333
5000
10000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,3
0,0
19,8
12,0
18,6
19,3
24,5
37,9
19,6
25,2
37,6
38,4
10,4
34,8
32,3
12,2
37,1
0,0
12,6
55,3
37,2
0,0
0,0
0,0
109,2
221,3
166,6
2010 – 60 kPa com repouso
3333
5000
10000
0,0
0,0
0,0
12,59
0,0
17,93
12,19
32,14
44,61
36,70
18,92
37,69
24,38
36,50
78,26
36,84
71,57
57,02
32,77
73,12
55,12
0,0
69,80
37,02
0,0
0,0
0,0
0,0
16,70
0,0
155,47
319,76
327,65
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a)

(a) 2500 plantas ha-1

b)

(b) 3333 plantas ha-1

c)

(c) 5000 plantas ha-1

d)

(d) 10000 plantas ha-1
FIGURA 2 – Potencial hídrico foliar (Yf) de cafeeiros não irrigados e irrigados sob diferentes regimes hídricos
em (a) 2500 plantas ha-1, (b) 3 333 plantas ha-1, (c)5000 plantas ha-1, (d) 10000 plantas ha-1, para os meses de julho
e agosto de 2009.
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a)

b)

c)

d)

(e) 2500 plantas ha-1

(f) 3333 plantas ha-1

(g) 5000 plantas ha-1

(h) 10000 plantas ha-1
FIGURA 3 – Potencial hídrico foliar (Yf) de cafeeiros não irrigados e irrigados sob diferentes regimes hídricos
em (a) 2500 plantas ha-1, (b) 3 333 plantas ha-1, (c) 5000 plantas ha-1, (d) 10000 plantas ha-1 para os meses de julho
e agosto de 2010.
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Considerando os meses de suspensão em
2009 e 2010, observou-se que, neste último, a
precipitação média referente aos meses de julho
e agosto (21 mm) foi praticamente a metade da
precipitação ocorrida nesse mesmo período em
2009 (55,0 mm). Menor precipitação aliada à maior
temperatura máxima pode explicar os menores
valores de potencial hídrico foliar encontrado em
2010.
Em todas as épocas de avaliação, o solo
manteve-se mais úmido nos espaçamentos mais
adensados, correspondentes às densidades de 5000
e 10000 plantas ha-1, acarretando maior potencial
hídrico foliar (Figuras 2 e 3), devido à formação
de um microclima mais úmido na lavoura (Tabela
3). Além disso, no ano de 2009, nos meses de
suspensão da irrigação, o solo apresentou maior
umidade (média de 0.275 cm-3 cm-3) quando
comparado ao mesmo período no ano de 2010
(média de 0.250 cm-3 cm-3), o que refletiu no
menor potencial hídrico foliar detectado nesse ano.
Parece haver uma combinação entre diferentes
variáveis climáticas, disponibilidade hídrica do
solo e características da lavoura proporcionando
condições ambientais propícias às alterações do
potencial hídrico foliar em cafeeiros.

Embora tenha ocorrido uma resposta do
potencial hídrico foliar (Yf) ao longo do período
total de avaliação, cabe ressaltar que: os valores
máximos observados estão aquém do valor de
até -2,0 MPa verificado por Guerra et al. (2007)
e recomendado para proporcionar um estresse
hídrico ao cafeeiro como forma de sincronizar a
floração na região do cerrado. Já Silva et al. (2009)
comentaram que, sessenta dias de suspensão de
irrigação em julho e agosto favoreceu a obtenção
de déficits hídricos da ordem de -1,1 MPa em
Adamantina, -1,6 MPa em Mococa e –1,2 MPa
em Campinas, os quais foram mais efetivos na
sincronização das floradas do cafeeiro aliando
uniformidade com alta produção. Segundo os
autores, o maior número de floradas e a baixa
uniformidade de produção das plantas irrigadas
continuamente confirmam a necessidade
de um período de seca na sincronização do
florescimento. Comentam ainda que os baixos
valores de potencial da água nas folhas (-2,5 a
-2,8 MPa) das plantas não irrigadas reduziram
significativamente o número de flores, se
comparadas às plantas irrigadas, com reflexos
na produção final, indicando a necessidade de
irrigação para assegurar boa iniciação floral.

TABELA 3 – Umidade volumétrica do solo (cm-3 cm-3) na camada de 0-20 cm, nas diferentes densidades de
plantio e regimes hídricos.
Densidade Regimes
(pl. ha1) hídricos
Não
irrigado
2500
20 kPa R
2500
60 kPa R
Não
3333
irrigado
3333
20 kPa R
3333
60 kPa R
Não
5000
irrigado
5000
20 kPa R
5000
60 kPa R
Não
10000
irrigado
10000 20 kPa R
10000 60 kPa R
Umidade média
(cm -3 cm-3)
Precipitações média/
período (mm)
2500

Época de avaliação
Set/Dez09 Jan/Jun10 Jul.10
Ago.10 Set/dez10 Jan/Mai11
Umidade volumétrica (cm-3 cm-3)

Jul. 09

Ago09

0.274

0.241

0.280

0.275

0.255

0.215

0.305

0.311

0.299
0.320

0.252
0.249

0.315
0.320

0.402
0.317

0.268
0.268

0.235
0.237

0.309
0.307

0.314
0.382

0.248

0.245

0.316

0.341

0.240

0.213

0.307

0.271

0.257
0.258

0.251
0.252

0.235
0.332

0.349
0.353

0.255
0.261

0.247
0.229

0.327
0.334

0.345
0.313

0.269

0.256

0.293

0.314

0.271

0.231

0.328

0.272

0.317
0.308

0.267
0.285

0.340
0.370

0.432
0.348

0.292
0.311

0.257
0.238

0.322
0.352

0.343
0.331

0.296

0.263

0.310

0.436

0.254

0.225

0.316

0.255

0.341
0.317

0.274
0.268

0.333
0.319

0.325
0.318

0.265
0.265

0.237
0.246

0.315
0.319

0.317
0.346

0.292

0.259

0.314

0.351

0.267

0.234

0.320

0.317

13,6

41,9

211.9

41,0

19,4

1,6

326,0

97,0
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Rezende, Faria e Lismar (2009) observaram
que na região de Lavras – MG, em três anos
de avaliação, os valores de potencial de água
na folha medido na antemanhã não atingiram
valores que proporcionassem a concentração
e uniformidade de florada. Dentro da faixa de
potencial hídrico foliar observado, o menor valor
não ultrapassou -1,5 MPa. Segundo Golberg et
al. (1988) e Matta et al. (2007), valores de Yf de
até -1,5 MPa parecem não afetar a fotossíntese em
condições de campo. Apesar de possivelmente
não terem ocorrido efeitos na fotossíntese, pois
a maioria dos meses apresentou valores maiores
que -1,5 MPa, podem ter ocorrido diferenças no
crescimento decorrentes da redução no potencial
hídrico, visto que a água é um componente
essencial para a expansão celular (CASTRO;
PEREIRA; PAIVA, 2009). Dessa forma, os
tratamentos nos quais as plantas apresentaram
potencial hídrico mais elevado podem estar mais
aptos ao desenvolvimento e à produção normal
em condições de estresse hídrico.
Para a região sul de Minas Gerais, a adoção
do potencial hídrico foliar (Yf) do cafeeiro como
um referencial para manejo de irrigação e como
base para recomendação de períodos de estresse
hídrico não parece recomendável. Porém, mais
estudos ainda são necessários. Em meses de
menor precipitação ou nos quais as irrigações são
suspensas, ou em plantios menos adensados, nos
quais existe maior incidência de radiação solar são
possivelmente mais afetados pelo estresse hídrico
em relação a plantios mais adensados. Nesse
último, a formação de um microclima úmido
parece manter um status de água nas folhas do
cafeeiro, mesmo em períodos de estresse hídrico.
Scalco et al. (2003) observaram que os valores de
potencial hídrico foliar (Yf) de cafeeiros não se
alteraram acentuadamente antes e após a irrigação
e nem em função das diferentes densidades de
plantio. Os autores verificaram para cafeeiros em

primeiro ano de produção valores de potencial
hídrico foliar (Yf) que não ultrapassaram -1,0
MPa, mesmo em plantas não irrigadas.
A aplicação de água por irrigação (Tabela
2) não seguiu a mesma tendência verificada para
avaliações nesta mesma área, em anos anteriores
(PEDROSO et al., 2009), nas quais o aumento da
densidade de plantio proporcionou um aumento
no consumo de água por irrigação em função do
aumento no número de plantas.
Ao longo de 2009 e 2010, as aplicações
de água foram superiores em tensões de 20
kPa, com turnos de irrigações mais frequentes
em relação a 60 kPa. Entretanto, a redução de
espaçamentos entre linhas (de quatro para três
metros) ou entre plantas (de um para meio metro)
não manteve proporcional redução no consumo
de água por irrigação. Porém, quando o número
de plantas passa de 2500 para 10000 plantas ha1
, por exemplo, o consumo de água por irrigação
praticamente dobra. No potencial hídrico foliar
o efeito dessas maiores aplicações de água pode
ter refletido na redução do estresse hídrico em
plantios mais adensados (Figura 1).
Nos dois anos de avaliação, ocorreu
interação significativa entre os fatores densidades
de plantio e regimes hídricos na produção média
de flores por par de ramos plagiotrópicos do
cafeeiro (Tabela 4 e 5).
Em 2009, embora o potencial hídrico
foliar medido nos cafeeiros não tenha atingido o
valor de -2 MPa recomendado por Guerra et al.
(2007) para proporcionar um estresse hídrico ao
cafeeiro como forma de sincronizar a floração
na região do cerrado, o potencial mínimo de
-1,4 MPa verificado nesse experimento nos
meses de julho e agosto já foi suficiente para
proporcionar maior produção total de flores em
cafeeiros conduzidos em espaçamentos mais
largos e irrigados, em relação aos cafeeiros não
irrigados e adensados (Figura 2a e 2d e Tabela 4).

TABELA 4 – Produção total média de flores por par de ramos plagiotrópicos (2009), em diferentes densidades de
plantio e regimes hídricos.
Densidade
(plantas ha-1)
2500
3333
5000
10000
Média de regime

Não irrigado

60 kPa repouso

20 kPa repouso

Média de Densidade

313bA
43bA
158aA
230aA
186b

565aA
489aA
317aB
166aB
384a

464aA
400aA
289aB
204aB
339a

447A
311B
255B
200B
303

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de agrupamento
de médias de Scott-Knott ,a 1%.
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TABELA 5 – Produção total média de flores por par de ramos plagiotrópicos (2010), em diferentes densidades de
plantio e regimes hídricos.
Densidade
(plantas ha-1)
2500
3333
5000
10000
Média de regime

Não irrigado

60 kPa repouso

20 kPa repouso

Média de densidade

193bB
650bA
236aB
67aB
287b

520aB
1012aA
88aC
6aC
407a

288bB
503bA
91aC
13aC
224b

334B
722A
138C
29D
306

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de agrupamento
de médias de Scott-Knott, a 1%.

Os cafeeiros irrigados (considerando-se o total
médio de flores nos regimes de 20 kPa e 60 kPa
com repouso) apresentaram um acréscimo no
número total médio de flores da ordem de 64,3%
e 933,7% nas densidades de 2500 e 3333 plantas
ha-1, respectivamente, em relação às plantas não
irrigadas. A maior produção total média de flores
foi detectada na densidade de 2500 plantas ha-1,
onde verificou-se menor potencial hídrico foliar
em 2009.
No ano de 2010 (Tabela 5), a menor
produção de flores ocorreu na densidade de
10000 plantas ha-1, possivelmente devido ao
sombreamento, visto que a luz é um importante
fator na indução de gemas para o florescimento
(RENA; MAESTRI, 1986).
A maior produção de flores ocorreu no
regime hídrico de 60 kPa com suspensão da
irrigação nos meses de julho e agosto (Tabela
5). A produção média de flores nesse tratamento
foi 116,2% e 75,5% superior em relação à média
produzida nos cafeeiros não irrigados e irrigados
a 20 kPa, respectivamente para as densidades de
2500 e 3333 plantas ha-1. Não houve diferença
significativa quanto à produção de flores por par
de ramos plagiotrópicos nas demais densidades
analisadas. Em julho de 2010 ocorreu precipitação
de 19,4 mm e em agosto choveu apenas 1,6 mm
o que poderia ter proporcionado um efeito mais
acentuado do estresse hídrico na produção de
flores. Aliado a isso, o potencial hídrico foliar dos
cafeeiros foi menor (Figuras 3 a, b, c, d) em todas

as densidades de plantio e a umidade no solo
também reduziu (Tabela 3), indicando um maior
estresse hídrico nos meses de julho e agosto
de 2010. Porém, mesmo baixas precipitações
podem alterar o comportamento dos cafeeiros
em relação à floração, além de outros fatores
relacionados ao clima (temperatura, umidade
relativa, radiação solar, entre outros) e inerentes
à fisiologia de produção do cafeeiro que ainda é
pouco elucidada.
Com base na análise de correlação (Tabela
6) foi verificado que os valores de potencial
hídrico foliar obtidos nos meses de julho e agosto
(período de suspensão da irrigação nos tratamentos
de 20 e 60 kPa) não interferiram na produção total
média de flores em ambos os anos de avalição.
Em 2009, no período de julho e agosto, o total de
precipitação foi de 55,5 mm, enquanto em 2010 foi
de 21,0 mm. Conforme comentado acima, mesmo
havendo precipitação no período de suspensão em
2010, o potencial hídrico foliar médio foi menor
em relação a 2009, indicando um possível efeito
de estresse hídrico. Porém, os valores atingidos
não foram suficientes para induzir um efeito sobre
a floração.
Quanto à densidade, a análise de correlação
foi significativa indicando uma relação inversa
entre quantidade média de flores e no número
de plantas de plantas por hectare. De acordo
com Nascimento, Oliveira e Silva (2010), o
autossombreamento propicia menor floração por
planta em sistemas superadensados.
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TABELA 6 – Correlações (r) de Pearson entre o fator densidade de plantio e as características média de flores por
par de ramo plagiotrópico e potencial hídrico foliar (Yf) em 2009 e 2010.

Fator/Características
Densidade de plantio
Potencial hídrico foliar
Densidade de plantio
Potencial hídrico foliar

2009
Densidade de plantio
Potencial hídrico Média de flores por par de ramo
(plantas ha-1)
foliar (Yf)
plagiotrópico
0,25ns
-0,52*
0,25ns
0,05ns
2010
0,26ns
-0,62*
0,26ns
-0,03ns

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de t.
NS
Não significativo pelo teste de t.

4 CONCLUSÕES
1. O potencial hídrico foliar (Yf) de
cafeeiros atingiu menores valores em plantios
mais largos de 2500 e 3333 plantas ha-1, em
relação a plantios adensados de 5000 e 10000
plantas ha-1.
2. Em plantios adensados de 5000 e
10000 plantas ha-1, a floração do cafeeiro não
é afetada pelo regime hídrico (não irrigado ou
irrigado com suspensão nos meses de julho e
agosto).
3. Para a região sul de Minas Gerais, o
uso de medidas de potencial hídrico foliar para
quantificar a magnitude do estresse hídrico
necessário para uniformizar a floração do cafeeiro
irrigado é inadequado em função das condições
climáticas, especialmente por ocorrência de
precipitações em meses frios.
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DE CAFÉ ARÁBICA EM ESTÁDIO JUVENIL

Alexsandro Lara Teixeira1, Flávia Maria Avelar Gonçalves2, Juliana Costa de Rezende3,
Rodrigo Barros Rocha4, Antonio Alves Pereira5
(Recebido: 7 de fevereiro de 2012; aceito: 4 de julho de 2012)
RESUMO: Para a seleção de plantas que reúnam uma série de características favoráveis, faz-se necessário a avaliação um
de grande número de variáveis, que naturalmente estão associadas. Desse modo, o emprego da análise multivariada, como
a análise de Componentes Principais, pode ser útil na interpretação dos dados. Objetivou-se, no presente estudo, identificar
quais são os caracteres morfológicos de maior importância na discriminação entre genótipos juvenis de Coffea arabica. Foram
avaliados 250 acessos (cultivares, híbridos e alguns genótipos selvagens) oriundos do banco de germoplasma de café, instalado
na fazenda experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em Patrocínio, MG. O delineamento utilizado
foi o de blocos casualizados com duas repetições, espaçamento de 3,5 x 0,8 metros, com parcelas de dez plantas. Os caracteres
morfológicos foram avaliados em 2006, 12 meses após a implantação da cultura, com as plantas ainda na fase juvenil. Por
meio dos resultados constatou-se que os dois primeiros componentes principais explicaram 80,04% da variação total. Dentre
as características morfológicas avaliadas, o comprimento do 1º ramo plagiotrópico, vigor, diâmetro do caule e número de nós
do 1º ramo plagiotrópico são as variáveis de maior importância na distinção dos acessos. Essa informação permite uma maior
concentração de esforços na avaliação das mesmas, descartando outras variáveis de menor importância.
Termos para indexação: Seleção precoce, multivariada, melhoramento do cafeeiro.

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS ON MORPHOLOGICAL TRAITS
IN JUVENILE STAGE ARABICA COFFEE
ABSTRACT: In plant breeding and selection, it is necessary to evaluate a great number of traits that are naturally associated.
Thus, the use of multivariate analysis, such as Principal Component Analysis, can assist data interpretation. The aim of this
study was to identify which morphological traits are of greatest importance to discriminate juvenile Coffea arabica genotypes.
Cultivars, hybrids and some wild genotypes were evaluated from a coffee genebank maintained by the Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais, in Patrocínio, MG, Brazil. A randomized block experimental design was used with two
replicates, spacing of 3.5 x 0.8 meters and ten plants per plot. The morphological characters were measured at 12 months
after the plantation, at the plants juvenile phase. Only the first two major components explained 80.04% of total variance.
Among the morphological evaluated traits, the length of the first plagiotropic branch, the plant vitality, the stem diameter
and the nodes number of the first plagiotropic branch are the most important variables to discriminate the genotypes. These
evaluations are important to the early selection of the genotypes of higher potential allowing to concentrate efforts in their
evaluating, discarding other minor traits.
Index terms: Early selection, multivariate, coffee breeding.

1 INTRODUÇÃO
A busca por novas cultivares que detenham
uma série de características favoráveis tem sido
o principal foco dos programas de melhoramento
do cafeeiro no Brasil (CARVALHO et al., 2010;
MARTINEZ et al., 2007). Além da seleção direta
baseada em produtividade, outras estratégias vêm
sendo utilizadas para maximizar os ganhos com a
seleção. Isso inclui a avaliação precoce de caracteres
morfológicos a fim de discriminar genótipos mais
promissores e identificar características de maior
importância na caracterização dos materiais
genéticos. Essas ferramentas proporcionam aos
melhoristas uma melhor orientação na escolha

dos melhores critérios a serem utilizados nos
programas de melhoramento (CRUZ; REGAZZI;
CARNEIRO, 2004).
Na cultura do café, é comum avaliar um
grande número de variáveis, havendo muitas
vezes correlações significativas entre elas.
Desse modo, o emprego da análise multivariada,
como a análise de componentes principais,
é de grande utilidade para a interpretação
dos dados. O resultado dessa técnica é um
gráfico que representa a variação de múltiplas
características em apenas dois eixos cartesianos.
Quanto mais próximos dois pontos no gráfico
maior a similaridade entre eles e, quanto maior
a proximidade de duas amostras significa maior
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semelhança entre elas, em relação às variáveis
estudadas (RICCI; COSTA; OLIVEIRA, 2011).
A análise de componentes principais é
utilizada como critério para julgar a importância
das próprias variáveis originais escolhidas, ou
seja, as variáveis originais com maior peso na
combinação linear dos primeiros componentes
principais são as mais importantes do ponto de
vista estatístico (MOITA NETO; MOITA, 1998).
Apesar de ser uma técnica relativamente
antiga,
apenas
recentemente,
com
o
desenvolvimento de processadores computacionais
mais rápidos, é que análises multivariadas puderam
ser utilizadas rotineiramente e incorporadas às
análises de dados (HAIR et al., 1998).
Objetivou-se, com este trabalho identificar,
quais são os caracteres morfológicos de maior
importância na discriminação de genótipos juvenis
de café arábica, com o auxílio da técnica de análise
multivariada de componentes principais.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no município
de Patrocínio, MG, situado nas coordenadas
18º56’38”S e 46º59’34”O. O clima da região
é classificado como tropical de altitude, Cwa
(Köppen), com temperaturas médias anuais de 20,2
ºC, precipitação pluvial média de 1.620 mm, com
65% a 70% desse total concentrados no período de
dezembro a março, e altitude média de 972 m.
Foram avaliados 250 acessos de Coffea
arabica L., representados por cultivares, híbridos
F1 (obtidos de cruzamentos entre linhagens elites) e
alguns genótipos selvagens introduzidos de outros
países, oriundos do banco de germoplasma de café,
instalado no ano de 2005, na fazenda experimental
da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais, em Patrocínio, MG. O delineamento
utilizado foi o de blocos casualizados com duas
repetições, parcelas de dez plantas e espaçamento de
3,5 x 0,8 metros. Os caracteres morfológicos foram
avaliados em 2006, 12 meses após a implantação
da cultura, com as plantas ainda na fase juvenil.
Os experimentos foram conduzidos de acordo com
as recomendações de adubação para a cultura do
cafeeiro. Foram adotadas as práticas de manejo
usualmente empregadas na cultura.
Os caracteres avaliados foram: a) vigor
vegetativo [VIGOR], atribuindo-se notas
conforme escala arbitrária de 10 pontos, sendo a
nota um, conferida às piores plantas com o vigor
vegetativo muito reduzido e acentuado sintoma
de depauperamento e a nota 10 às plantas com
excelente vigor, mais enfolhadas e com acentuado

crescimento vegetativo dos ramos produtivos,
conforme sugerido por Carvalho, Mônaco e
Fazuoli (1979); b) altura da planta [ALT], medida
do colo da planta até a gema apical do caule,
em centímetros; c) número de pares de ramos
plagiotrópicos [NP(RP)], avaliado por meio da
contagem de todos os pares de ramos laterais
primários que apresentaram comprimento superior
a cinco centímetros; d) comprimento do primeiro
ramo plagiotrópico [COMP(1ºRP)], avaliado por
meio da medição do primeiro ramo plagiotrópico
acima do colo da planta, em centímetros; e)
número de nós do primeiro ramo plagiotrópico
[NN(1ºRP)], obtido pela contagem de todos os
nós do ramo; f) comprimento do quarto par de
folhas [COMP(4ºPF)], em centímetros; g) largura
do quarto par de folhas [LARG(4ºPF)], em
centímetros.
Os dados obtidos referentes aos caracteres
morfológicos e produtividade foram submetidos às
pressuposições da ANOVA, quando foi verificada
a normalidade dos dados pelo teste de Lilliefors
e homogeneidade de variância pelo de teste de
Bartlett, ambos ao nível de 5% de probabilidade.
Posteriormente, todos foram submetidos à análise
de variância com a significância dos efeitos
verificada pelo teste F, a 5% de probabilidade.
A acurácia seletiva ( rˆggˆ ), determinada por meio
da expressão: rˆggˆ = (1-1/F)1/2, em que F é o valor
do teste F de Snedecor para o efeito de genótipo
(RESENDE; DUARTE, 2007). As análises de
variância foram realizadas no software estatístico
SAS (Statistical Analysis System). As correlações
genotípicas e de componentes principais foram
realizadas utilizando-se o software GENES
(CRUZ, 2006).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas
as
características
estudadas
apresentaram diferenças significativas entre
genótipos (p≤0,05). As estimativas de acurácia
foram de alta magnitude (65 < rˆgg
ˆ < 90) para todas
as variáveis em questão, indicando boa precisão
experimental. O uso da acurácia, como medida
de precisão experimental, sugerido por Resende e
Duarte (2007), tem a vantagem de não depender
da média, o que proporciona maior segurança na
utilização da expressão fenotípica como indicador
da variação genotípica. Valores de acurácia acima
de 70% indicam uma alta precisão experimental.
As estimativas de correlações genotípicas
(rg) entre as oito variáveis encontram-se na
Tabela 1. A maior correlação observada foi entre
COMP(4ºPF) e LARG(4ºPF) (0,88). O VIGOR,
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TABELA 1 – Estimativa dos coeficientes de correlação genotípica entre oito caracteres morfológicos de Coffea
arábica Patrocínio - MG, 2010.
Variáveis#
VIGOR
ALT
DIAM
NP(RP)

VIGOR ALT DIAM NP (RP) COMP (1ºRP) NN (1ºRP)
1,00

COMP (4ºPF) LARG (4ºPF)

0,48

0,74

0,76

0,68

0,73

0,52

0,60

1,00

0,65

0,47

0,73

0,51

0,45

0,39

1,00

0,80

0,76

0,80

0,46

0,46

1,00

0,63

0,80

0,29

0,32

1,00

0,70

0,46

0,48

1,00

0,29

0,38

1,00

0,88

COMP(1ºRP)
NN(1ºRP)
COMP(4ºPF)
LARG(4ºPF)

1,00

Todas as correlações foram significativas a 1% pelo método de bootstrap com 500 simulações.
#
VIGOR: vigor vegetativo (nota de 1-10); ALT: altura da planta (cm); DIAM: diâmetro da copa (cm); NP(RP): número de pares
de ramos plagiotrópicos (unid); COMP(1ºRP): comprimento do primeiro ramo plagiotrópico (cm); NN(1ºRP): número de nós
do primeiro ramo plagiotrópico (unid); COMP(4ºPF): comprimento do quarto par de folhas (cm); LARG(4ºPF): largura do
quarto par de folhas (cm).

característica comumente utilizada como critério
seletivo, também apresentou alta correlação com
NP(RP), COMP(1ºRP) e NN(1ºRP) (Tabela 1).
Baseando-se apenas na capacidade fotossintética e
sem a avaliação direta da produção de grãos, Freitas
et al. (2007) constataram que a seleção precoce
no comprimento de ramos plagiotrópicos aos 12
meses de idade pode ser utilizada para identificação
de genótipos superiores. Resultados semelhantes
foram encontrados por Severino et al. (2002)
que relatam associação entre vigor vegetativo e
produção de grãos, em dados acumulados durante
os três primeiros anos de produção (r=0,90).
Percebe-se também que os caracteres número de
nós do primeiro ramo plagiotrópico, número de
pares de ramos plagiotrópicos e diâmetro do caule
são altamente correlacionados entre si.
Avaliações de características morfológicas
e suas estimativas de correlação são importantes
para os programas de melhoramento, pois auxiliam
o melhorista na seleção e descarte precoce de
acessos. Entretanto nem sempre é possível avaliar
todas as características desejadas, já que trata-se de
um trabalho oneroso que demanda tempo e mão de
obra especializada. Desse modo, a caracterização
das variáveis de maior importância daquelas
de menor contribuição para a seleção permite
a melhor utilização dos recursos no programa
de melhoramento, permitindo discriminar com

eficiência genótipos em estádio juvenil utilizando
o menor número de variáveis possível.
As estimativas dos autovalores com suas
respectivas variâncias individuais e acumuladas
estão apresentadas na Tabela 2. Os dois primeiros
componentes principais explicaram 80,04% da
variância total. Esse resultado pode ser considerado
bom, visto que, segundo Cruz e Regazzi (2001)
variações totais acima de 80% obtidos com os
dois ou três primeiros componentes principais
possibilitam a análise de grupos de genótipos
utilizando gráficos de dispersão. O gráfico de
dispersão, utilizando apenas os valores dos dois
primeiros componentes principais, está representado
na Figura 1. Bosselmann et al. (2009) avaliaram
características morfológicas, agronômicas e alguns
atributos sensoriais em cafés arábicas cultivados
sob sistemas agroflorestais no sul da Colômbia.
Por meio dos resultados, observou-se que as duas
primeiras componentes (CP1 - atributos sensoriais
e CP2 – altitude e tamanho dos grãos) não
foram suficientes para discriminar os genótipos,
explicando apenas 42% da variação encontrada nos
dados. Uma possível explicação é que dentro do
mesmo componente houve uma baixa correlação
entre as variáveis, altitude e porcentagem de
grãos pequenos. Em geral, atributos sensoriais
são influenciados pelo sombreamento e atributos
físicos sofrem influência da altitude.
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TABELA 2 – Estimativas da variância do autovalor,
porcentagem da variância e variância acumulada dos
componentes principais, obtidos de oito caracteres
morfológicos de Coffea arabica Patrocínio - MG,
2010.
Variável
Explicação
Explicação
Autovalor
Canônica
(%)
acumulada (%)
1
5.1041
63.8016
63.8016
2

1.2994

16.2421

80.0438

3

0.6916

8.6446

88.6884

4

0.2595

3.2436

91.9321

5

0.2273

2.8416

94.7737

6

0.1790

2.2377

97.0115

7

0.1472

1.8403

98.8517

8

0.0919

1.1483

100.00

As variáveis de maior peso no primeiro
vetor, que explica 63,80% da variabilidade total,
foram, em ordem decrescente, COMP(1ºRP),
VIGOR, NP(RP), e por valores negativos as
variáveis COMP(4ºPF), DIAM, seguido das
demais (Tabela 3). Ou seja, como entre os valores

mais altos obtidos (positivos e/ou negativos)
estão as variáveis COMP(1ºRP) e VIGOR, essa
componente principal diferencia com eficiência,
os agrupamentos em função de características
relacionadas ao porte vegetativo das plantas. O
segundo vetor (Componente Principal 2 – CP2)
explica 16,24% da variabilidade dos dados e
os valores mais altos (positivos e/ou negativos)
foram obtidos com as variáveis DIAM e
NN(1ºRP) (Tabela 3).
Por meio dos resultados é possível
observar que o COMP(1ºRP), VIGOR,
DIAM e NN(1ºRP) são as variáveis de maior
importância na discriminação entre genótipo
de café arábica ainda em estádio juvenil. De
posse dessas informações podem-se concentrar
maiores esforços na avaliação das mesmas,
descartando a avaliação das outras variáveis
que pouco contribuem para a distinção dos
materiais.
Esses resultados evidenciam a importância
da utilização de técnicas multivariadas na
identificação de caracteres, que devem ser
avaliados com base em um estudo prévio da
sua contribuição para a variabilidade (CRUZ;
REGAZZI;
CARNEIRO,
2004;
SILVA;

FIGURA 1 – Gráfico de dispersão bidimensional obtido com os valores dos dois primeiros componentes utilizando
250 acessos de Coffea arabica Patrocínio - MG, 2010.
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TABELA 3 – Estimativas dos autovetores (Componentes principais - CP) e os respectivos pesos de cada variável
para sua constituição. Patrocínio - MG, 2010.
Variáveis#

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

CP8

VIGOR

0.3859

0.3239

0.3996

0.3603

0.3824

0.3697

0.2886

0.3009

ALT

-0.0256

-0.0073

-0.1794

-0.3404

-0.0897

-0.3184

0.627

0.5905

DIAM

-0.3558

0.7636

0.0156

-0.3066

0.3466

-0.1909

-0.0301

-0.1963

NP(RP)

0.3508

-0.2201

-0.4101

-0.3997

0.626

0.132

-0.2779

0.1189

COMP(1ºRP)

0.6055

0.2082

-0.1969

0.288

-0.0472

-0.6531

-0.0252

-0.1975

NN(1ºRP)

-0.2763

-0.4591

0.385

0.1605

0.5396

-0.4513

0.1582

-0.1376

COMP(4ºPF)

-0.3784

0.0509

-0.6388

0.6156

0.1955

0.0712

0.0718

0.1369

LARG(4ºPF)

-0.1205

0.082

0.2117

0.1136

-0.0461

-0.2698

-0.6439

0.6569

VIGOR: vigor vegetativo (nota de 1-10); ALT: altura da planta (cm); DIAM: diâmetro da copa (cm); NP(RP): número de pares
de ramos plagiotrópicos (unid); COMP(1ºRP): comprimento do primeiro ramo plagiotrópico (cm); NN(1ºRP): número de nós
do primeiro ramo plagiotrópico (unid); COMP(4ºPF): comprimento do quarto par de folhas (cm); LARG(4ºPF): largura do
quarto par de folhas (cm).

#

SBRISSIA, 2010). O interessante nessas análises
reside na possibilidade do descarte de caracteres
que pouco contribuem para a discriminação dos
genótipos (PEREIRA et al., 2010). Isso associado
à possibilidade de distinguir os genótipos
precocemente, ainda em fase juvenil, agiliza os
programas de melhoramento. Em fases iniciais
do processo seletivo, o número de genótipos a
serem avaliados é muito grande demandando
muito tempo e mão de obra. Portanto, quanto
menos variáveis puderem ser avaliadas e mais
cedo for possível discriminar os genótipos, mais
eficiente torna-se o programa de melhoramento,
maximizando os ganhos e reduzindo custos e
mão de obra.
4 CONCLUSÕES
O modelo utilizado de análise multivariada
possibilitou identificar com eficiência, dentre
todas as características morfológicas estudadas,
que o comprimento do 1º ramo plagiotrópico,
vigor, diâmetro do caule e número de nós do 1º
ramo plagiotrópico são as variáveis de maior
importância e consideradas suficientes para a
distinção de genótipos em café arábica, ainda
em estádio juvenil.
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Pedro Damasceno Oliveira¹, Flávio Meira Borém², Eder Pedroza Isquierdo³,
Gerson da Silva Giomo4, Renato Ribeiro de Lima5, Renan Alves Cardoso6
(Recebido: 9 de fevereiro de 2012; aceito: 10 de agosto de 2012)
RESUMO: Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a qualidade sensorial e fisiológica dos grãos de café processados e
secados de diferentes formas. O experimento foi realizado com dois tipos de processamento: via seca e via úmida; e quatro
métodos de secagem: secagem em terreiro, e secagem mecânica com ar aquecido em temperaturas alternadas: 50/40°C,
60/40°C e 40/60ºC, onde a temperatura foi alterada quando os grãos de café atingiram teor de água de 30 % ± 2 % (b.u.),
com complementação da secagem até atingir 11%±1% (b.u.). O sistema mecânico de secagem utilizado constituiu-se de três
secadores de camada fixa, o qual permite o controle da temperatura e fluxo de secagem. Após a aplicação dos tratamentos, os
cafés foram degustados segundo o sistema de avaliação proposto pela Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA). Além
da análise sensorial foram feitas as análises da composição físico-química e qualidade fisiológica dos grãos de café. As análises
físico-químicas e fisiológicas envolveram: acidez graxa, lixiviação de potássio, condutividade elétrica e germinação. Foram
obtidos resultados interessantes. Os café secados em terreiro apresentaram os melhores resultados sensoriais, fisiológicos e
físico-químicos, quando comparados com os secados em secador. O café despolpado foi mais tolerante à secagem do que o
café natural, independente da forma com foi secado, apresentando melhor qualidade final do produto. Pode-se observar ainda
que a elevação da temperatura de secagem, na fase final do processo de secagem, promove danos aos grãos, os quais reduzem
sensivelmente a qualidade da bebida, confirmando pesquisas já existentes.
Termos para indexação: Pós-colheita; análise de bebida; qualidade fisiológica.

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF COFFEE BEANS, PROCESSED AND DRIED
THROUGH DIFFERENT METHODS, ASSOCIATED WITH SENSORY QUALITY
ABSTRACT: The objective of the present study was to evaluate the physiological and sensory quality of coffee beans processed
and dried in different manners. The experiment was conducted with two types of processing - dry and wet processing, and
four drying methods - drying in a drying yard, and mechanical drying with heated air at three alternating temperatures
(50/40°C, 60/40°C and 40/60°C) where the temperature was changed when the coffee beans reached moisture content of 30%
± 2% (w.b.), with supplementation of drying until achieveing 11% ± 1% (w.b.). The mechanical drying system used consisted
of three fixed bed dryers, which allows control of temperature and flow drying rate. After application of the treatments, the
coffees were sampled according to the evaluation system proposed by the Specialty Coffee Association of America (SCAA). In
addition to sensory analysis, analyses were made of the physical-chemical and physiological quality of the coffee beans. The
physical-chemical and physiological analyses involved: fatty acid composition, leaching of potassium, electrical conductivity
and germination. Interesting results were obtained. Coffee dried in the drying yard showed better sensory, physiological and
physical-chemical results when compared with that dried in a dryer. Pulped coffee was more tolerant to drying than natural
coffee, regardless of the way it was dried, showing better final quality of the product. Moreover, it may be observed that the
increase in drying temperature in the final phase of the drying process leads to grain damage, which notably reduces beverage
quality, confirming existing research.
Index terms: post-harvest, beverage analysis, physiological quality.

1 INTRODUÇÃO
A qualidade de produtos alimentícios é de
difícil definição e seus padrões qualitativos variam de
acordo com o tipo de mercado. Porém, de modo mais
amplo, pode-se definir a qualidade como a satisfação

total do consumidor, considerando o conjunto de
características do produto e sua comparação com
padrões estabelecidos (Borém, 2008).
Para se obter cafés com boa qualidade,
vários fatores são importantes, tais como:
composição química do grão, determinada por
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fatores genéticos e ambientais; o processamento e
conservação do grão, no qual intervém a ação da
teor de água e da temperatura, evitando infecções
microbianas indesejáveis; a torração e o preparo da
infusão, que modificam a constituição química do
grão e que resultam no sabor e aroma percebidos
no momento da degustação (Borém, 2008).
Com relação aos métodos de processamento
para o café, atualmente, existem: a via seca e a via
úmida. No processamento via seca os frutos são
submetidos à secagem intactos, sem a remoção
do exocarpo. No processamento via úmida podem
ser produzidos: os cafés descascados, resultado
da remoção mecânica da casca e, parcialmente,
da mucilagem do fruto; os cafés despolpados,
originados de frutos descascados mecanicamente
com a mucilagem remanescente removida por
fermentação; e os cafés desmucilados, resultado
da remoção mecânica tanto da casca quanto da
mucilagem (Borém et al., 2008).
Uma das vantagens da remoção da casca e
da mucilagem do café é a obtenção de lotes mais
homogêneos, o que facilita a etapa de secagem
e permite maior controle sobre a qualidade final
do produto. A rápida eliminação da casca e da
mucilagem, por serem fontes de fermentação
e retardarem a secagem, facilita a obtenção de
cafés de boa bebida, independente da zona de
produção e, quando bem preparados, são sempre
classificados como bebida de alto valor comercial.
A secagem do café é tradicionalmente
realizada em terreiros, usando a energia solar e o
movimento natural do ar para a remoção da água
ou em secadores mecânicos que usam ar forçado
aquecido a diferentes temperaturas. No entanto,
frequentemente aplica-se a combinação desses
dois tipos de secagem, utilizando-se um período
de secagem em terreiros, quando o café ainda
possui elevado teor de água, e a complementação
da secagem é realizada em secadores mecânicos,
com temperaturas variando entre 40°C a 60°C
(Saath, 2006).
Kleinwächter e Selmar (2010), estudando
a influência da temperatura de secagem em grãos
de café natural e despolpado, demonstraram que
durante o processo de secagem, no momento em
que os grãos de café se encontram com alto teor de
água, inúmeras reações metabólicas ocorrem de
forma notável. Segundo Malta, Pereira e Chagas
(2005), os compostos químicos presentes nos
grãos de café são reflexos de uma série de fatores
que, somados, conferem ao café sabor e aroma
peculiares. Entre eles, podem- se destacar fatores
genéticos e ambientais e as condições de manejo

na produção e processamento pós-colheita. A
análise sensorial juntamente com as análises
fisiológicas e físico-químicas como a lixiviação
de potássio, condutividade elétrica, germinação e
cor podem elucidar a ação desses fatores durante o
processamento e secagem do café.
A análise sensorial tem sido uma ferramenta
muito importante na caracterização dos diferentes
tipos de café. Um dos métodos para a avaliação
sensorial que se tem destacado para a avaliação
da qualidade da bebida de cafés especiais é o da
Specialty Coffee Association of America (SCAA)
que se baseia em uma análise sensorial descritiva
quantitativa da bebida (LINGLE, 2001).
A análise fisiológica dos grãos de café
pode ser usada como uma ferramenta auxiliar na
análise sensorial para avaliação da qualidade do
café. Bytof et al. (2007) observaram alterações
bioquímicas durante o processamento relacionadas
ao metabolismo da germinação, cuja extensão
depende do tratamento, se via úmida ou via seca.
Esses autores, no entanto, não fizeram correlação
com métodos de secagem.
O teste de lixiviação de potássio, assim como
o de condutividade elétrica, indicam possíveis
danos ao sistema de membranas celulares (Prete,
1992). Reinato et al. (2007) relatam que os maiores
valores de lixiviação de potássio correspondem
a uma menor integridade na membrana celular,
ocasionada
por
processos
deteriorativos
ocorridos durante a secagem, causando alterações
indesejáveis à qualidade de bebida. Os grãos com
membranas mal estruturadas, desorganizadas e
danificadas lixiviam maior quantidade de solutos,
apresentando maiores lixiviação de potássio e
condutividade elétrica (Prete, 1992). Marques
et al. (2008) verificaram maiores danos no sistema
de membranas celulares dos grãos com o aumento
da temperatura de secagem.
A acidez em grãos de café tem sido apontada
como um bom indicativo da qualidade do produto.
Pequenas quantidades de ácidos graxos são
necessárias para conferir acidez essencial à bebida
do café, ou seja, quanto menores são os valores de
acidez graxa melhor é a qualidade final do produto
em estudo (Soares, 2003). Segundo Biaggioni
e Ferreira (1998), durante o armazenamento de
milho, a hidrólise do material graxo iniciou-se
antes da hidrólise de carboidratos ou proteínas.
Portanto, o teor de ácidos graxos livres pode ser
usado como um indicador da deterioração dos
grãos. Dessa forma, o uso do teste de ácidos
graxos livres pode ser um importante indicativo
no monitoramento da qualidade das sementes,
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a partir da maturidade, pois a queda do vigor
antecede a perda da viabilidade.
Saath (2006), estudando o efeito da
utilização de temperaturas entre 40°C e 60°C sobre
as estruturas celulares dos grãos de café, concluiu
que os maiores danos ocorreram entre os teores de
água 30% (b.u.) e 20% (b.u.), não havendo danos
significativos quando esses estavam com teores
de água acima de 30% (b.u.), independentemente
da temperatura utilizada. Sendo assim, uma
tecnologia que envolva a utilização de altas
temperaturas quando os grãos estão com teor
de água acima de 30% (b.u.), seguida de baixas
temperaturas, pode contribuir para a manutenção
da qualidade dos grãos de café, devido ao menor
tempo de exposição do produto à secagem.
Neste contexto, objetivou-se analisar o
efeito de diferentes métodos de processamento
e de secagem com temperaturas alternadas na
manutenção da qualidade fisiológica, físicoquímica e sensorial do café.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado com café
cereja (Coffea arabica L. cv. Rubi), colhido na
Universidade Federal de Lavras, UFLA, em
lavoura com altitude média de 975 metros, Os
frutos colhidos foram processados por via seca
(natural) e via úmida (despolpado), separando-se
somente os frutos cereja. Após o processamento,
o café foi secado em quatro condições diferentes:
secagem em terreiro, e secagem mecânica com ar
aquecido a 50/40°C, 60/40°C e 40/60ºC, onde a
temperatura foi alterada quando os grãos de café
atingiram 30%±2% (b.u.), com complementação
da secagem até atingir 11%±1% (b.u.). Terminada
a secagem realizou-se a análise sensorial no
Laboratório do Pólo de Tecnologia Pós-colheita e
as análises fisiológicas no Laboratório de Análise
de Sementes e no Laboratório de Processamento
de Produtos Agrícolas da Universidade Federal de
Lavras.
Para o processamento do café via seca, os
frutos foram lavados e separados hidraulicamente.
Cada parcela foi constituída de 20 litros de café
em coco. Após esse procedimento, uma parcela
do café natural, foi levada para o terreiro para a
secagem completa e as outras parcelas submetidas
à pré-secagem de dois dias em terreiro antes de ser
transferida para o secador.
Para o processamento do café via úmida, os
frutos maduros, foram descascados mecanicamente
em despolpador da marca Pinhalense S.A.,

modelo DC-6D. Após o descascamento, o café foi
submetido à fermentação em água para a remoção
da mucilagem, em condições ambiente, com
temperatura média de 20ºC, por 20h. Em seguida,
os cafés em pergaminho foram lavados com água
até a retirada completa da mucilagem. Quando a
mucilagem foi totalmente removida, uma parcela
do café em pergaminho foi levada para o terreiro
para a secagem completa e as outras parcelas
submetidas à secagem de um dia em terreiro antes
de ser transferida para o secador. Cada parcela de
café em pergaminho foi constituída de 20 litros.
Para a secagem em terreiro após o
processamento, o café permaneceu sob condições
ambientes. Esses cafés foram esparramados em
camadas finas grão-a-grão, e com o decorrer da
secagem sua camada foi sendo dobrada, de acordo
com a metodologia proposta por Borém (2008). A
temperatura e o teor de água relativa do ambiente,
durante o período de secagem, foram monitorados
com termohigrógrafo.
Após o período de um dia de secagem em
terreiro, as parcelas foram conduzidas para três
secadores de camada fixa, os quais permitem o
controle do fluxo e da temperatura (T) do ar de
secagem com precisão, através de um painel
eletrônico. A camada de grãos atingiu a espessura
de 20 cm. O fluxo do ar foi controlado a 20
m³.min.-1.m-2, correspondendo a uma velocidade
de 0,33m.s-1.
O momento de transição de uma
temperatura para a outra, no caso dos tratamentos
com ar aquecido a 50/40°C, 40/60°C e 60/40ºC,
foi determinado da seguinte forma:
O controle do teor de água dos grãos durante
a secagem foi feito a partir do teor de água inicial
do café proveniente do terreiro, o qual tornou
possível o monitoramento da variação de massa
nas respectivas amostras. O teor de água do café
foi determinado pelo método padrão ISO 6673
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION - ISO, 1999).
Para determinar o momento de transição
da temperatura do ar, cada bandeja contendo
a parcela experimental foi pesada a cada hora
e o teor de água foi determinado por diferença
de massa ,baplicando-se as equações abaixo.
Quando cada gaveta atingiu a massa relativa ao
teor de água de 30% ± 2% (b.u.) atemperatura
foi
MixPQ 
= Mi − 
mudada, permanecendoMfassim
até o100
café atingir
11% (b.u.).
 MixPQ 
Mf = Mi − 

 100 

 (Ui − Uf ) 
PQ = 

 (100 − Uf ) 
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em que: Mf: massa final (kg); Mi: massa inicial
(kg); PQ: porcentagem de quebra (%); Ui: teor
de água inicial (% b.u.); Uf: teor de água final (%
b.u.).
Após a secagem e resfriamento, o café em
pergaminho e natural permaneceu armazenado em
sacos de polietileno em ambiente com temperatura
de 18°C, monitorado por termopares.
A análise sensorial, condutividade
elétrica, lixiviação de potássio, cor e germinação
se iniciaram após um período de 30 dias de
armazenamento de cada parcela. Período mínimo
exigido para que os componentes do grão de café
se reorganizem e, assim, possam se expressar em
sua plenitude.
A análise sensorial foi realizada por dois
Juízes Certificados de Cafés Especiais (SCAA
Certified Cupping Judges). Foi utilizado o
protocolo de análise sensorial da Associação
Americana de Cafés Especiais. Em cada avaliação
sensorial foram degustadas cinco xícaras de café
representativas de cada amostra, realizandose uma sessão de análise sensorial para cada
repetição, totalizando três repetições para cada
tratamento.
Para a avaliação da qualidade fisiológica
e fisico-química dos grãos, foram realizados
os seguintes testes: germinação, condutividade
elétrica e lixiviação de potássio. O teste de protrusão
radicular, germinação e folhas cotiledonares
abertas foi realizado com quatro sub-amostras de
50 sementes, distribuídas em papel de germinação
umedecido com quantidade de água equivalente a
duas vezes e meia a massa do substrato seco e,
colocadas para germinar à temperatura de 30ºC.
As avaliações foram realizadas aos 15, 30 e 45
dias, respectivamente, após a semeadura, segundo
as Regras para Análise de Sementes (Brasil,
2009), e os resultados expressos em porcentagem.
A condutividade elétrica dos grãos crus
foi determinada pela metodologia proposta por
Krzyzanowski, França Neto e Henning (1991).
Foram utilizadas quatro repetições de 50 grãos
de cada parcela, as quais foram pesadas com
precisão de 0,001g e imersas em 75 mL de água
destilada no interior de copos plásticos de 180
mL de capacidade. Em seguida, esses recipientes
foram levados à BOD com ventilação forçada
regulada para 25°C, por cinco horas, procedendose à leitura da condutividade elétrica da água
de embebição em aparelho BEL W12D. Com
os dados obtidos foi calculada a condutividade
elétrica, expressando-se o resultado em μS.cm1 -1
.g de grãos.

A lixiviação de íons de potássio foi realizada
nos grãos crus, segundo metodologia proposta
por Prete (1992). Após a leitura da condutividade
elétrica, as soluções foram submetidas à
determinação da quantidade de potássio lixiviada.
A leitura foi realizada em fotômetro de chama
Digimed NK-2002. Com os dados obtidos foi
calculada a quantidade de potássio lixiviada,
expressando-se o resultado em ppm.
Para a realização da análise de acidez graxa
foram utilizadas amostras de café armazenadas
por 6 meses (Marques et al., 2008) em
câmara fria com temperatura de 18°C. A
acidez graxa foi determinada por titulação, de
acordo com o método descrito pela American
Association of Cereal Chemists - AACC (1995).
Foram pesados 40g da amostra de café moído e
adicionados 100 mL de tolueno, colocado para
agitar durante 1 hora e 30 minutos. Em seguida,
realizou-se a filtragem com papel de filtro.
Misturaram-se, em um erlenmayer, 25 mL da
solução filtrada com 25 mL de etanol (95% v/v)
mais fenolftaleína (0,04% m/v) e, em seguida
titulou-se a solução com (KOH) na concentração
de 0,025 mol.L-1, até atingir o ponto de virada, o
qual foi determinado quando a coloração passou
do amarelo claro para o rosa claro. O resultado
do teor da acidez graxa foi expresso em mL de
KOH/100 g de MS.
Os dados obtidos das análises químicas,
sensorial e fisiológicas do café foram submetidos
à análise de variância, utilizando-se o programa
computacional Sisvar 4.0 e as médias comparadas
pelo teste de Scott-Knott ao nível de significância
de 1% e Tukey, ao nível de significância de 1%.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 são apresentados os valores
médios de teor de água no início e no final da
secagem mecânica, bem como a umidade relativa
de secagem antes de 30% (b.u.) e após 30% (b.u) e
o tempo total de secagem, para cafés processados
por via seca e por via úmida.
A remoção do exocarpo e do mesocarpo no
processamento úmido do café contribui na redução
do tempo de secagem desses cafés. Observa-se, na
Tabela 1, que, mesmo tomando-se o cuidado em
deixar o café natural por maior período de présecagem no terreiro, os teores de água iniciais
dos cafés naturais foram superiores quando
comparados aos cafés despolpados. Entretanto,
essa diferença seria muito superior caso a secagem
com ar aquecido do café natural se iniciasse logo
após sua colheita (Saath et al., 2010).
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TABELA 1 – Valores médios do teor de água, umidade do ar de secagem e tempo total de secagem, para cada
tratamento de secagem e processamento - Lavras - 2009.
Tratamento
Processamento
de secagem
50/40°C
50/40°C
60/40°C
60/40°C
40/60°C
40/60°C
Terreiro
Terreiro

Despolpado
Natural
Despolpado
Natural
Despolpado
Natural
Despolpado
Natural

Teor de água
(% b.u.)
Início
43,57
46,12
43,52
46,61
42,57
44,24
42,95
46,13

Final
11,27
11,31
10,80
11,22
10,49
11,35
11,02
11,21

Umidade do ar de secagem (%)

Antes 30% (b.u.) Após 30% (b.u.) Antes 30% (b.u.)
12,72
21,27
3,5
12,72
21,27
6
7,88
21,27
3
7,88
21,27
5
21,27
7,88
6
21,27
7,88
12
-

A avaliação de cafés segundo a
metodologia proposta pela SCAA (além da nota
global da bebida, são importantes as pontuações
obtidas em cada um dos atributos que compõem
a qualidade global do café, tendo em vista
a identificação de características sensoriais
distintas entre diferentes amostras e, ao mesmo
tempo, descreverem as notas ou nuances
específicas de fragrância e sabor encontradas
em uma determinada amostra.
As notas médias dos atributos acidez, corpo
e finalização são apresentadas na Tabela 2.
TABELA 2 – Valores médios das notas dos atributos
acidez, corpo e finalização para cada tratamento de
secagem Lavras - 2009.
Tratamento de
secagem

Acidez

Corpo

Finalização

Terreiro

7,15 A

7,02 A

6,92 A

50/40°C

6,81 B

6,91 B

6,63 B

60/40°C

6,75 B

6,88 B

6,56 B

40/60°C

6,90 B

6,83 B

6,42 B

Média

6,90

6,91

6,63

CV (%)

3,00

2,15

4,58

Tempo secagem (h)

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas nas
colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey, a 1% de
probabilidade.

Observa-se, na Tabela 2, que não houve
efeito significativo do processamento sobre
os atributos avaliados acima, indicando que a
remoção do exocarpo e mesocarpo, nesse caso,
não contribuiu na alteração desses atributos.
Esse resultado difere dos encontrados na
literatura, onde os cafés naturais normalmente

Total
26
61
19
58
13
38
156
264

apresentam maior corpo, quando comparados
com os cafés em pergaminho, e que esses últimos
apresentam maior acidez do que os cafés naturais.
Nota-se, também que os cafés secados com ar
aquecido tiveram menores valores de acidez, corpo
e finalização, quando comparados com os cafés
secados em terreiro, indicando pior qualidade
sensorial desses cafés, segundo o protocolo da
metodologia Americana para cafés especiais. Esse
fenômeno pode estar relacionado com possíveis
alterações nas estruturas celulares dos grãos
de café. Os menores valores do atributo corpo
nesses cafés pode ter ocorrido devido à redução
de sólidos dissolvidos na bebida, causados por
alterações nos constituintes das células, indicar
perda de qualidade do produto (Lingle, 2001).
Na Tabela 3 são apresentadas as notas
médias dos atributos equilíbrio e impressão global
para cada tratamento de secagem e processamento.
Encontram-se na Tabela 3 os maiores
valores dos atributos, equilíbrio e impressão
global, para os grãos de café secados em terreiro,
apontando uma maior sinergia entre os outros
atributos, quando comparados aos cafés secados
com ar aquecido, de acordo com Lingle (2001).
Os menores valores desses atributos, dados aos
cafés secados com ar aquecido, indicam possíveis
desequilíbrios entre os componentes celulares dos
grãos de café. Observa-se, também, que os menores
valores para equilíbrio e impressão global, foram
encontrados no tratamento de secagem 40/60°C,
apontado que os danos aos componentes que
expressam as características sensoriais foram
maiores nesses cafés.
Esse efeito já foi observado por Taveira
(2009), indicando que, quanto menor o teor
de água do café o aumento da temperatura de
secagem tem efeito negativo na qualidade final
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do produto. A secagem com ar aquecido, com
temperaturas de 50/40°C e 60/40°C, apresentou
valores intermediários para esses atributos,
supondo ocorrência de danos menos severos,
quando comparados a secagem 40/60°C.
TABELA 3 – Valores médios das notas dos atributos
equilíbrio e impressão global para cada tratamento de
secagem e processamento - Lavras - 2009.
Tratamento de
secagem

Equilíbrio

Impressão global

Terreiro

6,96 A

7,19 A

50/40°C

6,71 B

6,85 B

60/40°C

6,65 B

6,71 B

40/60°C

6,44 C

6,46 C

Processamento

Equilíbrio

Impressão global

Despolpado

6,80 A

6,96 A

Natural

6,57 B

6,65 B

Média

6,69

6,80

CV (%)

3,28

4,59

Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas nas colunas,
diferem entre si pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade.

Em relação ao tipo de processamento
utilizado, verifica-se que os cafés despolpados
apresentaram melhores resultados quando
comparados aos cafés naturais, tanto para o
atributo impressão global quanto para o equilíbrio.
Taveira (2009) observou que os cafés despolpados
tiveram maior tolerância a altas temperaturas
comparados com os cafés naturais, fato que pode
estar relacionado ao menor tempo de exposição à
secagem e, consequentemente, à manutenção de
sua qualidade sensorial.

Na Tabela 4 são apresentados os
desdobramentos do efeito do tratamento de
secagem para cada tipo de processamento dos
grãos de café em relação aos atributos fragrância,
sabor e pontuação total.
Observa-se que o tratamento de secagem
40/60°C reduziu, significativamente, as notas de
fragrância/aroma e sabor dos cafés despolpados,
resultando na menor nota total da bebida para
esses cafés. Esse tratamento foi o único que teve
efeito significativo nas notas dos atributos dos
cafés despolpados.
De acordo com Saath (2006), as membranas
celulares dos grãos de café são especialmente
danificadas quando os teores de água do café
estiverem entre 30% a 20% (b.u), utilizando
temperatura de secagem de 60°C constante para
os cafés despolpado e natural, fato que podemos
observar nesse experimento quando da utilização
da secagem 40/60°C.
Em relação aos tratamentos de secagem
50/40°C e 60/40°C, verificam-se diferenças entre
os valores médios dos atributos dependendo do
tipo de processamento utilizado, se despolpado
ou natural. Os maiores valores encontrados para
esses atributos, para os tratamentos de secagem
50/40°C e 60/40°C, ocorreram nos cafés
despolpados. Nota-se, para os cafés naturais,
que o uso de ar aquecido a 50°C e 60ºC no
início do processo de secagem foi extremamente
prejudicial na manutenção de suas características
sensoriais, indicando uma maior sensibilidade
desses cafés ao aumento da temperatura de
secagem, o que não ocorreu com os cafés
despolpados. Pelos resultados apresentados,
pode-se inferir que os cafés despolpados são
mais tolerantes ao processo de secagem com
ar aquecido somente nas temperaturas de 50/40

TABELA 4 – Valores médios das notas dos atributos fragrância, sabor e total para a interação tratamentos de
secagem e processamentos - Lavras -2009.
Tratamento de secagem
Fragrância/Aroma
Sabor
Total

Terreiro

50/40°C

60/40°C

40/60°C

Despolpado

7,13 a

7,25 aA

7,08 aA

6,42 b

Natural

7,08 a

6,46 aB

6,50 aB

6,63 a

Despolpado

7,17 a

7,08 aA

7,04 aA

6,54 b

Natural

7,04 a

6,54 aB

6,38 bB

6,50 a

Despolpado

79,54 a

79,08 aA

78,67 aA

75,96 b

Natural

79,33 a

76,29 bB

75,54 bB

75,88 b

Médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas linhas, para cada atributo, e maiúsculas nas colunas, para cada tratamento
de secagem, diferem entre si pelo teste de Tukey, a 1% de probabilidade.
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e 60/40. O uso da temperatura de secagem de
60°C no final do processo teve efeito prejudicial
equivalente para os dois processamentos.
Kleinwächter e Selmar (2010) observaram
que durante o processo de secagem a ação mais
danosa na formação dos precursores sensoriais da
qualidade do café ocorre quando altas temperaturas
são usadas no momento de baixo teor de água nos
grãos, o que corrobora com os resultados aqui
apresentados.
Na Tabela 5 são apresentados os
desdobramentos do efeito do tratamento de
secagem para cada tipo de processamento dos grãos
de café em relação à sua qualidade fisiológica.
Verifica-se na Tabela 5, que o tipo de
processamento e secagem do café teve influência
significativa nas avaliações fisiológicas. Para os
cafés secados em terreiro, os menores valores, em
todas as avaliações realizadas, foram encontrados
nos cafés naturais, indicando que ocorreram danos
fisiológicos mais intensos nos grãos desses cafés.
Os maiores valores encontrados para protrusão

radicular, germinação e folhas cotiledonares
abertas foram para os cafés despolpados.
Resultado semelhante foi observado por
Taveira (2009), indicando relação positiva entre as
análises fisiológicas e a análise sensorial, e a maior
tolerância desses cafés às altas temperaturas de
secagem, quando comparados aos cafés naturais.
Para os cafés naturais, somente os cafés secados
em terreiro apresentaram valores indicativos da
presença de atividade fisiológica nos grãos. Para os
tratamentos de secagem com ar aquecido, os valores
foram nulos nos cafés naturais, apontando a morte
dos embriões dos grãos de café natural durante o
processo de secagem, reforçando a sensibilidade
desses cafés à secagem com temperaturas elevadas.
Resultados satisfatórios nas avaliações fisiológicas
foram observados no tratamento de secagem de
50/40°C nos cafés despolpados.
Na Tabela 6 encontram-se os resultados do
desdobramento do efeito do tratamento de secagem
para cada tipo de processamento dos grãos sobre a
condutividade elétrica e lixiviação de potássio.

TABELA 5 – Valores médios das avaliações fisiológicas para a interação tratamento de secagem e tipo de
processamento, dados em porcentagem (%) - Lavras - 2009.
Tratamento de secagem
Protrusão
Radicular (%)
Germinação (%)
Folhas Cotiledonares
(%)

Terreiro

50/40°C

40/60°C

60/40°C

Despolpado

92,8 aA

82,8 bA

54,8 cA

25,8 dA

Natural

61,2 aB

0,00 bB

0,00 bB

0,00 bB

Despolpado

96,0 aA

83,3 bA

57,0 cA

31,0 dA

Natural

66,3 aB

0,00 bB

0,00 bB

0,00 bB

Despolpado

39,0 aA

32,4 bA

29,0 cA

06,4 dA

Natural

25,4 aB

0,00 bB

0,00 bB

0,00 bB

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey, a 1%
de probabilidade.

TABELA 6 – Valores médios de condutividade elétrica e lixiviação de potássio para a o desdobramento tratamento
de secagem e processamentos - Lavras – 2009.
Processamento
Tratamento de
secagem

Condutividade elétrica

Lixiviação de potássio

Natural (μS/cm/g)

Despolpado (μS/cm/g)

Natural (mg/kg)

Despolpado (mg/kg)

Terreiro
50/40°C
60/40°C

127.83 aD
173.89 aC
201.09 aB

80.53 bC
124.62 bB
131.77 bB

49,01 aD
73,74 aC
90,31 aB

32,06 bC
51,77 Bb
58,63 bB

40/60°C

225.71 aA

167.90 bA

96,41 aA

72,35 bA

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey, a 1%
de probabilidade.
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Pode-se confirmar, pelo apresentado na
Tabela 6 que houve diferenças significativas
entre os tipos de processamentos e secagem
utilizados no experimento. Os maiores valores de
condutividade elétrica e lixiviação de potássio,
independente do tratamento de secagem,
foram encontrados nos cafés naturais, quando
comparados com os cafés despolpados, apontando
que essa forma de processamento contribuiu para
os valores de condutividade elétrica e lixiviação
de potássio serem menores, com consequente
manutenção das estruturas celulares e da qualidade
do produto. Um fato que pode ter contribuído
para esse comportamento, seria o menor tempo
de exposição desses cafés às altas temperaturas,
quando comparados aos tempos de exposição dos
cafés naturais devido à remoção da casca e da
mucilagem (Prete, 1992).
Em relação aos tratamentos de secagem,
nota-se que o aumento da temperatura de secagem
resultou em maiores valores de condutividade
elétrica e lixiviação de potássio, tanto para cafés
processados por via seca quanto para os cafés
processados por via úmida. Esse fato corrobora
com os relatos de Coradi et al. (2007), que
verificaram que o aumento da temperatura de
secagem causa danos ao sistema de membranas
das células da grãos de café, aumentando a
condutividade elétrica do exsudado dos grãos.
Verifica-se também, na Tabela 6, que
o tratamento de secagem que menos causou
danos às estruturas celulares foi o terreiro. Esse
fato pode estar relacionado ao menor tempo de
exposição a altas temperaturas, tendo em vista que
a temperatura máxima ambiente foi de 27,1°C,
desse tratamento, em comparação ao tratamento
de secagem com ar aquecido. O tratamento de
secagem 40/60°C foi o que apresentou pior
resultado, fato explicado devido ao acúmulo de
energia muito grande no interior do grão ao se
utilizarem maiores temperaturas após a meia seca,

que pode, dependendo da temperatura utilizada
na secagem, comprometer as estruturas celulares
com consequente lixiviação de solutos. Fenômeno
semelhante foi observado por Saath (2006) que,
analisando os danos causados pela temperatura de
secagem nas estruturas celulares de grãos de café,
verificou que esses ocorrem mais intensamente
entre os teores de água entre 30% (b.u.) e 20%
(b.u.), quando foi utilizada a temperatura de 60°C
na secagem.
Na Tabela 7 encontram-se os resultados
do desdobramento do efeito do tratamento de
secagem para cada tipo de processamento dos
grãos sobre a acidez graxa.
Observam-se diferenças significativas no
valor da acidez graxa entre os tratamentos de
secagem e processamento. Esses resultados estão
relacionados à estabilização das membranas e à
integridade das paredes celulares, indicando que
uma maior degradação das membranas celulares
dará origem à maior quantidade de ácidos graxos
livres (Marques et al., 2008). Segundo Biaggioni
e Ferreira (1998), durante o armazenamento, a
hidrólise do material graxo inicia-se antes da
hidrólise de carboidratos ou proteínas. Portanto, o
teor de ácidos graxos livres pode ser usado como
um indicador da deterioração dos grãos.
Em relação ao processamento dos grãos de
café, verifica-se, na Tabela 7, que os maiores valores
foram encontrados nos cafés processados por via
seca. Supõe-se que a maior exposição desses cafés
a altas temperaturas provocou o rompimento das
estruturas das membranas celulares, extravasando
óleos e comprometendo a qualidade do café com
os processos de oxidação, demonstrando a maior
sensibilidade desses cafés a altas temperaturas
(CORADI et al., 2007). Esses resultados estão de
acordo com os obtidos nos testes de condutividade
elétrica e lixiviação de potássio, onde os maiores
valores desses testes foram dados para os cafés
processados por via seca.

TABELA 7 – Valores médios de acidez graxa para a interação tratamentos de secagem e processamentos - Lavras - 2009.
Processamento
Tratamento de secagem

Despolpado
(mL de KOH/100 g de MS)

Natural
(mL de KOH/100 g de MS)

Terreiro

3,20 aD

3,47 bC

50/40°C

3,47 aC

3,74 bC

60/40°C

3,70 aB

3,92 bB

40/60°C

4,26 aA

4,92 bA

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, diferem entre si pelo teste de Scott-Knott,
a 1% de probabilidade.

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 211-220, abr./jun. 2013

Aspectos fisiológicos de grãos de café...

219

Soares (2003), avaliando o nível de ácidos
graxos livres em grãos de soja danificados
artificialmente, observou que o teste de acidez
graxa foi eficaz para detectar os efeitos de danos
térmico e mecânico em relação à testemunha e,
comparado ao teste de tetrazólio, o índice de
acidez graxa demonstrou ser mais preciso para
detectar os efeitos latentes oriundos de tais
danos.
O tratamento de secagem 40/60°C foi
o que obteve maiores valores de acidez graxa
independente do tipo de processamento, sugerindo
que esse tratamento de secagem danificou as
estruturas celulares dos grãos de café, dando
origem a uma maior quantidade de ácidos graxos
livres. Soares (2003), estudando a acidez graxa em
sementes de soja submetida a altas temperaturas
de secagem, verificou maiores deteriorações pela
ocorrência de maiores teores de acidez graxa, em
sementes submetidas à secagem drástica.
4 CONCLUSÕES
A partir dos resultados do presente
experimento, concluiu-se que:
* a secagem em terreiro dos cafés naturais
proporciona a melhor qualidade fisiológica e
melhor qualidade de bebida, quando comparada
com a secagem com ar aquecido;
* o café despolpado apresenta melhor
qualidade fisiológica e sensorial do que o café
natural, independente do método de secagem
mecânico;
* a temperatura de 40/60ºC foi a que
promoveu os piores resultados fisiológicos e
sensoriais, sendo, portanto, imprópria para a
secagem de café;
* as temperaturas de 60/40ºC e 50/40ºC são
adequadas para a secagem do café despolpado,
porém são impróprias para a secagem do café
natural.
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ABSTRACT: The aim of this trial was to evaluate silicon absorption and the effect of silicate slag application combined with
triazole fungicide in control of brown eye leaf spot under greenhouse conditions, using coffee seedlings of the cultivar Catuaí
Vermelho 144. A completely randomized 5x2 experimental design was used, with and without application of the fungicide
tebuconazole, with eight replications. The mixtures (M) used on the soil were defined as based on the liming needs of the soil:
M1- 0% de silicated slag (slag) and 100% limestone (lim); M2- 25% slag and 75% lim; M3-50% slag and 50% lim; M4- 75%
slag and 25% lim; M5- 100% slag, with or without application of the fungicide tebuconazole. The fungicide tebuconazole (0.5
g of a.i./L) was applied on coffee seedlings through five pair of leaves. Twenty-four hours after fungicide application, each
coffee seedling was inoculated with a conidial suspension of 2.0 x 105 /mL. The severity and the defoliation caused by disease
were evaluated every five days from 20 to 45 days after inoculation. With the severity and defoliation data, the area under the
brown eye spot disease progress curve (AUCPBES) and the area under the defoliation curve (AUCPDESF) were calculated.
The application of increasing doses of silicate slag on the soil did not reduce AUCPBES and AUCPDESF, and no increase in
Si content in the root, stem or leaf was observed. Tebuconazole reduced AUCPBES and AUCPDESF.
Index terms: Silicon, control, Coffea arabica, Cercospora coffeicola.

ESCÓRIA SILICATADA COMBINADA COM TEBUCONAZOL NO MANEJO
DA MANCHA DE OLHO PARDO DO CAFEEIRO
RESUMO: Objetivou-se, neste ensaio avaliar a absorção de silício e o efeito da aplicação de escória silicatada combinada
com fungicida triazol no controle da mancha de olho pardo em casa de vegetação, utilizando mudas de café da cultivar
Catuaí Vermelho 144. O experimento seguiu o delineamento inteiramente casualizado 5x2 com e sem aplicação do fungicida
tebuconazole, utilizando oito repetições. As misturas (M) utilizadas no solo foram definidos com base na necessidade de
calagem do solo: M1-0% de escória silicatada (ESC) e 100% de calcário (CAL); M2 -25% ESC e 75% CAL; M3-50% ESC e 50%
CAL; M4-75% ESC e CAL 25%; M5 -100% ESC com ou sem aplicação de fungicida tebuconazole. O fungicida tebuconazole
(0,5 g de ia / L) foi aplicado em mudas de café com cinco pares de folhas. Vinte e quatro horas após a aplicação do fungicida,
cada muda de café foi inoculada com uma suspensão de conídios de 2,0 x 105 mL-1. A severidade e a desfolha causada pela
doença foram avaliadas a cada cinco dias dos 20 aos 45 dias após a inoculação. Com os dados de severidade e desfolha,
foram calculadas a área abaixo da curva de progresso da severidade da mancha de olho pardo (AACPMOP) e a área abaixo
da curva de progresso da desfolha (AACPDESF). A aplicação de doses crescentes de escória silicatada no solo não reduziu
AUCPBES e a AUCPDESF e nenhum aumento no teor de Si na raíz, caule ou folha foi observado. O tebuconazole reduziu
AUCPBES e AUCPDESF.
Termos para indexação: Silício, controle, Coffea arabica, Cercospora coffeicola.

1 INTRODUCTION
The brown eye spot, caused by the fungus
Cercospora coffeicola Berkeley & Cooke is
one of the main coffee plant diseases, causing
damage up to 30% in the yield of adult coffee
plants, especially in terms of greater sunstroke.
The brown eye spot occur naturally in the field,
however, is more problematic in the greenhouse
phase, causing intense defoliation especially when
the plants are malnourished and under conditions
of high relative moisture, in this case making the
not viable seedlings for planting (CUSTÓDIO
et al., 2011; POZZA et al., 2001; ZAMBOLIM;
VALE; ZAMBOLIM, 2005).

The symptoms of the brown eye spot are
stains of light brown to dark brown with a clear
center and involved by a yellow halo, giving
the aspect of an eye (ZAMBOLIM; VALE;
ZAMBOLIM, 2005). The control of this disease
is made specially with the use of fungicides,
however the chemical control can result in the
increase of production costs, intoxication
farmers, contamination of the environment and
risk in selection isolates of pathogens resistant
to fungicides (KOLER, 1998; ZAMBOLIM;
VENÂNCIO; OLIVEIRA, 2007). Therefore,
there is a need to search for an alternative
method in controlling the disease to be a part of
an integrated management, which has as premise
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the use of one more strategy of disease control
(ZAMBOLIM; VALE, 2003). Among the strategies
of disease control ion plants, the mineral nutrition
is important, since is possible to be manipulated,
enabling its use as complement or alternative
method in disease control (MARSCHNER, 1995).
The silicon (Si) stands out for reducing the severity
of important diseases in several cultures including
dicotyledons although its effect is more pronounced
in monocotyledons (AMARAL et al., 2008;
BOTELHO et al., 2005, 2009, 2011; EPSTEIN,
1999; FAUTEUX et al., 2005; FRENCH-MONAR
et al., 2010; RODRIGUES; DATNOFF, 2005;
RODRIGUES et al., 2003).
The resistance of coffee plants to diseases
can be increased with the equilitrated nutrition
(POZZA et al., 2004b). Botelho et al. (2005)
observed a reduction in the intensity of the coffee
brown eye spot in coffee plants cultivated in a
substrate that has received the application of
calcium silicate and sodium silicate at doses of
0.5, 1 and 2 g kg-1 of substrate. Similar results
was observed by Pozza et al. (2004a) when was
applied 1 g CaSiO3 Kg-1 of substrate. However,
in coffee seedlings of cv. IAC 144 which had
supplied silicon in nutrient solution no change was
observed epidemiological components of coffee
rust (CARRÉ-MISSIO et al., 2009).
The use of calcium and magnesium silicates
in the shape of slag silicates has been even more
common in agriculture, seeking the correction
of acidity, provide nutrients and reduce diseases
(KORNDORFER; PEREIRA; CAMARGO, 2003;
SOUSA; KORNDÖRFER; WANGEN, 2010).
Studies show that the calcium one of the main
nutrients found in these correctives can reduce the
stain of coffee brown eye (GARCIA JÚNIOR et
al., 2003). However the silicate slag still contains
high levels of silicon, could be an alternative for the
management of brown eye spot in coffee seedlings.
However, there are no studies regarding the
absorption and control of diseases by Si, when
applied in coffee seedlings, in the shape of slag
and the interaction of this strategy as chemical
control. Facing these factors, the objective of this
paper was to evaluate the absorption of silicon
and the effect of different doses of slag combined
with the fungicide tebuconazole (triazole), on the
severity of the brown eye spot in coffee seedlings.
2 MATERIAL AND METHODS
The experiment was conducted in the
greenhouse in the period of September 10th to
April 20th of 2008 in seedlings of coffee of the

cultivar Catuaí Vermelho 144, susceptible to the
brown eye spot. The experimental design used
was completely randomized design in the factorial
scheme 5x2, using doses of slag, with or without
the application of the fungicide tebuconazole,
using eight repetitions. To define the quantity of
slag to be applied, chemical analysis of the soil and
the calculation of the need for liming (NC) based
in the Recomendações para o uso de corretivos e
fertilizantes em Minas Gerais -5ª Aproximação.
After obtaining the NC, the slag was used (PRNT=
68%) and the limestone (PRNT= 95%) to define the
quantity of correction has to be applied according
to the following mixtures (M): M1: 0% de slag e
100% de limestone (Lim); M2: 25% slag and 75%
Lim; M3: 50% slag and 50% Lim; M4: 75% slag
and 25% Lim; M5: 100% slag and 0% Lim the
following quantities corresponding to M1: 2.75
Kg/m3de Lim; M2: 0.8 slag and 2.1 Kg/m3 Lim;
M3: 1.38 slag and 1.59 Kg/m3 Lim; M4: 2.49 slag
and 0.69 Kg/m3 Lim; M5: 3.16 Kg/m3 slag. The
limestone was added to the mixture applied with
the goal of standardizing the correction requirement
of 100% and maintains the calcium similar for all
treatments, ranging thus only silicon content added
via silicate slag. The used slag consisted of 36% de
CaO, 9% of MgO and 22.4% of SiO2 (10.5% of Si).
The soil, Dystrophic Red-Yellow Latosol
(LVAd), used as substrate was classified as
argillaceous and presented a need for liming of
3.3 tons/2.000m3 of soil and possessed 0.1 cmolc/
dm3 of the Ca2+; 0.0 cmolc/dm3 of the Mg2+ ; 45.3
mg/dm3 of the P; 15.0 mg/dm3 of the K and 6 mg
de Si/Kg de soil. The soil received application
of the corrections 15 days before plantings. The
correction was homogenized to the soil and the
moisture kept at field capacity. Next, placed
in each 2L vases, a coffee seedling, when is in
the matchstick phase was and maintained in
greenhouse until the end of evaluations. Each vase
of 2L corresponding to one experimental unit.
To obtain the conidia of C. coffeicola
seeking the inoculation of plants, we used
the methodology growth diphasic. Then, the
suspension was calibrated for a concentration of
2.0x105 conidia mL-1. When the seedlings had five
pairs of leaves, four months after transplanting,
the fungicide tebuconazole (0.5g of i.a/L) was
applied in the corresponding treatments, in the
adaxial faces of the five pairs of younger leaves of
the plants. After 24 hours of application with the
fungicidal treatments, every plant was inoculated
with the fungus in the abaxial and adaxial faces
of the leaves with the help of a De Vilbiss nº 15
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atomizer, then transferred to a fog chamber at
25 °C with continuous light for 12 hours. The
evaluations were made every five days, from
the 20th to the 45th day after inoculation. The
severity was evaluated using a diagrammatic scale
proposed by Oliveira et al. (2001). However, since
the disease caused the defoliation of the seedlings,
the severity decreases throughout the assessments.
To correct this problem, the severity of the previous
evaluation plus the current evaluation was used.
With the data of severity and defoliation, was
calculated the area under the curve of progress
for severity (AACPMOP) and the area under the
curve of defoliation (AACPDESF) of the brown
eye spot according to Shaner and Finner (1977).
After the end of the experiments, samples
from the soil, leaves, stem and root from all of
the experimental units received the same dose of
slag even if they have not received the fungicide.
The samples were collected to dry in an oven
with forced air ventilation at 70 °C, until reaching
constant weight and the rate of Si was determined
according to the methodology proposed by
Korndörfer, Pereira and Nolla (2004).
The variables AUCPBES and AUCPDESF
and Si contents in the soil, leaf, stem and root were
submitted to variance analysis and verification
of the assumptions of normality, homogeneity
and independence of experimental error. Later
were performed regression analysis based on the
percentage of slag and the application of fungicide
tebuconazole or not, coded as 1 and 0, respectively,
whose coefficients of the largest model used were
tested by Student’s t test at 5% significance to the
best fit model with all significant terms, as follows:
yi = β0 + β1si + β2si2 + β3fi + β4sifi + ei ; where:
yi= observed value of the variable in the observation
i (i = 1, 2, 3..., 80);
si = percentual de slag na observação i (0, 25, 50,
75 e 100%);
fi = application of the fungicide tebuconazole
in observation i (0 = no fungicide and 1 = with
fungicide);
β0 = constant regression;
β1, β2, β3 e β4 = regression coefficients;
ei = the regression error associated with the
observed value yi.
3 RESULTS AND DISCUSSION
The application of slag in doses
recommended by NC increased (P < 0,05) the Si
content in the soil in more than 200%, from 5.0
mg Si / kg soil in a lower percentage of slag (0%
slag and 100% Lim) to 15.4 mg Si / kg soil in the

greatest percentage of slag (slag 100% and 0%
CAL) (Figure 1). The average content of Si in the
root of was 1.30% + 0.16, higher than that found in
the stem (0.37% + 0.04) and leaf (0.27% + 0.03).
However, despite the increase in Si content in the
soil by increasing the percentage in the mixture of
slag applied, there was no increase (P > 0.05) on
leaves, stem and root of seedlings of coffee, when
these plants were grown on this substrate.
Substrate that received application of 6 g of
silicic acid per kg of soil increased the Si content for
68 mg dcm-3; however plants grown on this substrate
showed no increase in silicon concentration in the
leaf and no change in most epidemiological variables
related to brown eye spot studied (BOTELHO et
al., 2011). Botelho et al. (2005) worked with brown
eye spot not observed accumulated of silicon in the
leaves with the application of the dose at 1.26g SiO2
Kg-1. Coffee plants grown for 45 days in nutrient
solution containing 2 mmol L-1 showed higher Si
levels in roots however no difference was observed
in leaf content, thus demonstrating the inefficiency
of coffee plants to absorb this element (CARRÉMISSIO et al., 2009) similarly or observed in this
trial.
No interaction was observed between doses
of slag and application of fungicides and the only
variable fungicide application were significant
in the model. There was no reduction (P > 0.05)
the AUCPBES and AUCPDESF according to the
percentage of slag applied (Figure 2), showing that
the application of slag alone or in mixture with
Limestone in doses recommended by the NC did
not reduce the severity and defoliation caused by
the brown eye spot. Similarly results was founded
for Botelho et al. (2011) that no founded change in
most epidemiological variables related to brown
eye spot studied.
Different results were found by Botelho et al.
(2005), where was observed reduction brown eye
spot intensity applying sodium silicate how silicon
source up to dose to 1.26 g SiO2 Kg-1 of soil, but the
authors did not correlate the amount of silicon in
tissues with the intensity of the disease in this case
is difficult conclude that the effect is due to silicon.
Already Pozza et al. (2004b) observed that plants in
the ‘Novo mundo’ and ‘Catuaí’ cultivar growing in
soil with application of 1 g of CaSiO3 showed low
disease severity and verify the presence of silicon in
the leaf by scanning electron microscopy. Amaral
et al. (2008) observed a reduction in the intensity
of brown eye spot in seedlings and in plants in field
that received application of potassium silicate foliar
at dose 1.5 ml L-1.
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FIGURE 1 – Estimates of the amounts of Si in soil (mg/kg), leaf, stem and root (%) of seedlings of coffee as a
function of the percentage of silicate slag.
* Significant by Student’s t test (P <0.05).

FIGURE 2 – Estimates of area under the curve of progress of the severity of brown eye spot (AUCPBES) and the
area under the curve of defoliation (AUCPDESF) according to the percentage of slag silicate in the mixture with
limestone and the application of fungicide tebuconazole (F = 0 indicates no fungicide and F = 1 indicates with
fungicide).
* Significant by Student’s t test (P <0.05).
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The silicon operates mainly forming
the physical barrier formed by the deposition
of that element below the cuticle and the wall
of the epidermal cells preventing pathogen
penetration (CHÉRIF; ASSELIN; BÉLANGER,
1994; EPSTEIN, 1999; KIM et al., 2002) or the
potentiating of defense mechanisms (DATNOFF;
RODRIGUES; SEEBOLD, 2007).
Thus, to ensure reduction in the intensity
of diseases, silicon should be present at the site
of infection or potentiate defense mechanisms.
Therefore, this element need to be absorbed
and accumulated in the site of infection. As
the Si was not detected in greater quantities in
leaves of coffee seedlings grown in substrate
previously treated with slag, and the leaves are
the organs infected by the fungus, there was no
effect of Si on the disease. In studies with coffee
seedlings grown in nutrient solution containing
Si did not observe translocation of this element
to the leaves, and no effect on leaf coffee rust
(CARRÉ-MISSIO et al., 2009). The foliar
application of Si is not resulted in increase of
this element in coffee leaves as observed by
Pereira et al. (2009), however Amaral et al.
(2008) showed reduction brown eye spot with
foliar application of silicon. Probably the silicon
need not be absorbed but need to be at the site
of infection.
The foliar application of tebuconazole
reduced (P < 0.05) disease severity and defoliation
as shown by lower values of AUCPBES and
AUCPDESF. There was a reduction of 37% of
AUCPBES and 65% of AUCPDESF in units
that received the application of the fungicide
tebuconazole compared to those who have not
received the application of the product. Since
the strategy of chemical control with the use
of triazole fungicides, the tebuconazole, is still
an effective strategy for management of this
disease, and recommended its use in nurseries
of coffee seedlings in order to produce higher
quality.
The mixtures of slag and Lim with
percentages of slag ranging from 0 to 100%
correction of the NC no increased the silicon
level in different plant organs coffee and no
effect on the severity and defoliation caused
by brown eye spot was observed. As most
soils have NC values and characteristics that
resemble the soil used in this work, the use
of slag in the substrate in order to maximize
the control this disease in nurseries is not
recommended, but the slag can be used to

others purposes. The limestone and slag can
be used with the objective of providing the
calcium to seedlings for reduce the spot brown
eye (GARCIA JÚNIOR et al., 2003).
4 CONCLUSIONS
The coffee seedlings don’t absorb the
silicon.
The addition of silicate slag in the soil,
in the quantity evaluated of this source, was not
efficient in the control of brown eye spot under
nursery conditions.
The use of the fungicide tebuconazole is
still an appropriate strategy for the management
of this disease.
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A DIFERENTES FORMAS DE PROCESSAMENTO E SECAGEM

Flávio Meira Borém¹, Pedro Damasceno de Oliveira², Eder Pedroza Isquierdo³,
Gerson da Silva Giomo4, Reni Saath5, Renan Alves Cardoso6
(Recebido: 24 de fevereiro de 2012; aceito: 17 de abril de 2012)
RESUMO: Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar alterações na estrutura de grãos de café processados e secados de
diferentes formas. O experimento foi realizado com dois tipos de processamento: via seca e via úmida; e quatro métodos de
secagem: secagem em terreiro, e secagem mecânica com ar aquecido a 50/40°C, 60/40°C e 40/60ºC, onde a temperatura foi
alterada quando os grãos de café atingiram 30%±2% (b.u.), com complementação da secagem até atingir 11%±1% (b.u.).
O sistema mecânico de secagem utilizado constituiu-se de três secadores de camada fixa, o qual permite o controle da
temperatura e fluxo de secagem. Durante o experimento foram coletados dados para a avaliação da dinâmica de secagem. Após
a aplicação dos tratamentos, os grãos de cafés foram submetidos a estudos em microscópio eletrônico de varredura (MEV). A
observação dos grãos de café em MEV mostrou que a temperatura de secagem de 50/40°C dos cafés despolpados apresentou
resultados semelhantes aos cafés secados em terreiro, com pequena contração das células, sem sinais evidentes de ruptura.
Pôde-se observar também que a utilização da temperatura de secagem 40/60°C foi a que mais causou danos às estruturas das
células, independentemente do tipo de processamento. Verificou-se que os cafés preparados por via seca apresentaram maior
desestruturação dos componentes celulares do que os cafés despolpados, bem como maior tempo de exposição desses cafés ao
processo de secagem.
Termos para indexação: Pós-colheita do café; análise ultraestrutural; curvas de secagem do café.

SCANNING ELECTRON MICROSCOPY OF COFFEE BEANS SUBJECTED
TO DIFFERENT FORMS OF PROCESSING AND DRYING
ABSTRACT: The objective of the present work was to evaluate changes in the structure of coffee beans processed and dried in
different ways. The experiment was conducted with two types of processing: dry and wet, and four drying methods: drying on
ground and mechanical drying with air heated to 50/40 ° C, 60/40 ° C and 40/60 ° C, where the temperature was changed when
the coffee beans reached 30% ± 2% (db), with supplementation of dehydrated to 11% ± 1% (wb). The mechanical drying system
used consisted of three fixed bed dryers, which allows control of temperature and flow rate of drying. During the experiment,
data were collected to assess the dynamics of drying.After treatment application, the coffee beans were subjected to studies
in a scanning electron microscope (SEM). The observation of the coffee beans by SEM showed that the drying temperature of
50/40 ° C pulped coffees showed similar results to those dried in cafes, with a small contraction of the cells, without signs of
rupture. It was observed that utilization of the drying temperature 40/60 ° C was the most damage caused to the structures of
cells, regardless of the type of processing. It was found that the coffee prepared by dry showed higher destruction of the cellular
components of the coffee pulped and, a longer exposure of coffee to the drying process.
Index terms: Coffee post-harvest, ultrastructural analysis, coffee drying curves.

1 INTRODUÇÃO
Nos diversos segmentos produtivos, a busca
por qualidade é uma das maiores preocupações. O
café é um dos poucos produtos cujo valor cresce
com a melhoria da qualidade. A qualidade da
bebida do café é determinada pelo sabor e aroma,
que estão associados às substâncias químicas
existentes nos grãos (Borém, 2008). Fatores
genéticos, ambientais, culturais e os métodos de
colheita são importantes por afetarem diretamente
a qualidade da bebida do café. Na pós-colheita, os
parâmetros de secagem, como temperatura e taxas

de secagem elevadas e métodos de armazenamento,
apresentam também contribuições expressivas
sobre a qualidade final do produto (Alpizar;
Bertrand, 2004).
O processamento do café também interfere
de forma significativa na sua qualidade. Existem
dois métodos de processamento para o café: a via
seca e a via úmida. No processamento via seca,
os frutos são submetidos à secagem intactos,
sem a remoção do exocarpo. No processamento
via úmida, podem ser produzidos: os cafés cereja
descascado, resultado da remoção mecânica da
casca e, parcialmente, da mucilagem do fruto;
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os cafés cereja despolpados, originados de frutos
descascados mecanicamente com a mucilagem
remanescente removida por fermentação; e os
cafés cereja desmucilados, resultado da remoção
mecânica tanto da casca quanto da mucilagem
(Borém, 2008).
A secagem do grão de café é uma das etapas
de sua cadeia produtiva que se relaciona com sua
qualidade. Os frutos de café quando colhidos
apresentam alto teor de água, normalmente entre
55% (b.u.) e 65% (b.u.) (Borém et al., 2006).
Para armazená-los com segurança, deve-se reduzir
até 11 % (b.u.) eliminando-se, assim, o risco com
as elevadas taxas de respiração e desenvolvimento
de fungos e bactéria. Por isso, devem-se utilizar
técnicas de secagem eficientes, para manter
a qualidade do grão de café e a integridade das
membranas celulares, que favorece a preservação
do aroma e sabor (Borém, 2004).
Durante a secagem, dependendo da
temperatura e taxas de secagem utilizadas,
podem ocorrer transformações químicas, físicas
e fisiológicas nos grãos, que poderão provocar
uma desorganização ou alterações da seletividade
das membranas celulares (Ribeiro et al., 2003).
Tem-se verificado, em muitos trabalhos, que os
cafés naturais são mais sensíveis à dessecação,
quando comparados aos cafés em pergaminho
(Coradi et al., 2008; Taveira, 2009). Esse
fato é de grande importância para o manejo desses
cafés, pois novas técnicas de secagem mecânica,
onde se utilizem diferentes temperaturas durante
o processo de secagem, podem colaborar na
manutenção da qualidade dos cafés. Coradi et al.
(2008) relatam que os cafés despolpados, de uma
forma geral, apresentaram uma maior qualidade
sensorial, quando comparados aos cafés naturais,
bem como uma menor intensidade de danos nas
estruturas celulares.
Existem poucos trabalhos relacionados à
integridade das estruturas dos grãos de café. Muitos
pesquisadores relatam que altas temperaturas na
massa de café reduzem sua qualidade. Trabalhos
relatam danos causados pela secagem em grãos de
café, comprometendo a obtenção de uma bebida
de boa qualidade. Supõe-se que isso seja devido à
desorganização e desestruturação das membranas
celulares, que permitem o contato de componentes
químicos com as enzimas hidrolíticas e oxidativas,
as quais estão relacionadas aos processos
fermentativos, comprometendo o sabor e aroma
da bebida (Saath et al., 2010). A definição das
temperaturas e do momento em que ocorrem esses
danos nos grãos de café é uma questão atual.

Trabalhos que visam entender esse fenômeno são
de grande importância.
Em estudos ultraestruturais de tecidos,
após dessecação, tem-se verificado que a
membrana celular é um dos primeiros pontos de
injúria (Saath et al., 2010). Maior tolerância
à dessecação das sementes de café é observada
na secagem lenta devido ao tempo para indução
e à operação dos mecanismos de proteção
das membranas. Essas análises, bem como as
das paredes celulares do endosperma, podem
colaborar na compreensão dos processos de perda
de qualidade durante a secagem (Borém et al.,
2008; Marques et al., 2008). Esses mesmos
autores verificaram que altas taxas de secagem
são danosas às membranas dos grãos de café
quando esses estão com teores de água acima de
30% (b.u.) para os cafés naturais e de 20% (b.u.)
para os cafés despolpados, quando secados com
temperatura de 60ºC.
A microscopia eletrônica de varredura
(MEV) vem-se aliando às pesquisas na busca
da qualidade. Marques (2006) utilizou-se da
técnica em análises ultraestruturais de grãos
de café submetidos a diferentes temperaturas e
períodos de pré-secagem. Pela técnica, pode-se
comprovar que o ar de secagem à temperatura de
60°C influencia de maneira negativa a qualidade,
pois provoca rupturas nas membranas celulares,
consequentemente, o extravasamento de parte do
protoplasma, substância viva da célula, no interior
das células e nos espaços intercelulares. Porém,
não se pôde avaliar a variação de temperaturas do
ar de secagem, antes e após a meia-seca, sobre a
qualidade desses cafés.
O estudo das ultraestruturas celulares
dos grãos de café pode ajudar no entendimento
dos processos de perda de qualidade durante
o processamento e secagem. Neste contexto,
objetivou-se, neste trabalho, analisar em café
natural e despolpado, o efeito de diferentes
métodos de secagem na manutenção da integridade
da parede celular e da membrana plasmática, ao
final do processo de secagem com temperaturas
alternadas.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado com café
cereja (Coffea arabica L. cv. Rubi), colhido na
Universidade Federal de Lavras, UFLA. Os frutos
colhidos foram processados por via seca (natural)
e via úmida (despolpado), separando-se somente
os frutos cereja. Após o processamento, o café foi
secado em quatro condições diferentes: secagem
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em terreiro, e secagem mecânica com ar aquecido
a 50/40°C, 60/40°C e 40/60ºC, onde a temperatura
foi alterada quando os grãos de café atingiram
30%±2% (b.u.), com complementação da secagem
até atingir 11%±1% (b.u.). Terminada a secagem
foram procedidas a análise ultraestrutural dos grãos
de café no Laboratório de Microscopia Eletrônica
e Análise Ultraestrutural da Universidade Federal
de Lavras.
Para o processamento do café via seca, os
frutos foram lavados e separados hidraulicamente.
Após esse procedimento, uma parcela do café
natural foi levada para o terreiro para a secagem
completa e a outra parcela submetida à présecagem de dois dias em terreiro antes de ser
transferida para o secador.
Para o processamento do café via
úmida, os frutos maduros foram descascados
mecanicamente. Após o descascamento, o café foi
submetido à fermentação em água para a remoção
da mucilagem, em condições ambiente, com
temperatura média de 20ºC, por 20h. Após esse
período, os cafés em pergaminho foram lavados
com água até a retirada completa da mucilagem.
Quando a mucilagem foi totalmente removida,
uma parcela do café em pergaminho foi levada
para o terreiro para a secagem completa e a outra
parcela submetida à pré-secagem de um dia em
terreiro antes de ser transferida para o secador.
Para a secagem em terreiro após o
processamento, o café permaneceu sob condições
ambiente. Esses cafés foram esparramados em
camadas finas grão-a-grão, e com o decorrer da
secagem sua camada foi sendo dobrada, de acordo
com a metodologia proposta por Borém (2008). A
temperatura e o teor de água relativa do ambiente,
durante o período de secagem, foram monitorados
com termo -higrógrafo.
Após o período de pré-secagem, as parcelas
foram conduzidas para três secadores de camada
fixa, os quais permitem o controle do fluxo e da
temperatura (T) do ar de secagem com precisão,
através de um painel eletrônico. A camada de
grãos atingiu a espessura de 20 cm. O fluxo do ar
foi controlado a 20 m³.min.-1.m-2, correspondendo
a uma velocidade de 0,33m.s-1.
O momento de transição de uma temperatura
para a outra, no caso dos tratamentos com ar
aquecido a 50/40°C, 40/60°C e 60/40ºC, foi
determinado da seguinte forma: o controle do teor
de água dos grãos durante a secagem foi feito a
partir do teor de água inicial do café proveniente do
terreiro, o qual tornou possível o monitoramento da
variação de massa nas respectivas amostras. O teor

de água do café foi determinado pelo método padrão
ISO 6673 (INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION - ISO, 1999).
Para determinar o momento de transição da
temperatura do ar, cada bandeja contendo a parcela
experimental foi pesada a cada hora, e o teor de
água foi determinado por diferença de massa
aplicando-se as equações abaixo. Quando cada
gaveta atingiu a massa relativa ao teor de água
de 30% ± 2% (b.u.) a temperatura foi
mudada,
MixPQ

Mi −  11% (b.u.).
permanecendo assim até o Mf
café=atingir

 100 inicial

em que:Mf: massa final (kg); Mi: massa
 MixPQ 
Mf = Mi − 

 100 

 (Ui − Uf ) 
PQ = 

 (100 − Uf ) 

(kg); PQ:
de quebra (%); Ui: teor de
 (Uiporcentagem
− Uf ) 
PQ =inicial
água
(% b.u.);

 Uf: teor de água final (% b.u.).
 (100 − Uf ) 

Após a secagem e resfriamento, o café em
pergaminho e natural permaneceu armazenado em
sacos de polietileno, em ambiente com temperatura
de 18°C.
A preparação e a observação das amostras
em microscópico eletrônico de varredura foram
realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica
e Análise Ultraestrutural (LME), localizado no
Departamento de Fitopatologia/UFLA. As amostras
foram cortadas longitudinalmente e imersas em
solução fixativa (Karnovsky modificado), pH 7,2
e armazenadas em câmara fria, até a realização
das análises. Em seguida, foram transferidos para
líquido crioprotetor (glicerol 30%) por 30 minutos
e cortadas transversalmente em nitrogênio líquido.
As secções obtidas foram transferidas para uma
solução de tetróxido de ósmio 1% em água por 1
hora e, subsequentemente, desidratadas em série de
acetona (25%, 50%, 75%, 90% e 100%, por três
vezes ) e depois levadas para o aparelho de ponto
crítico. Os espécimes obtidos foram montados
em suportes de alumínio “stubs”, utilizando
fita de carbono colocada sobre uma película de
papel alumínio, cobertos com ouro e observados
em MEV LEO EVO 40 XVP. Foram geradas e
registradas digitalmente, a aumentos variáveis,
diversas imagens para cada amostra, nas condições
de trabalho de 20 kv e distância de trabalho de 9
mm. As imagens geradas foram gravadas e abertas
no Software Photopaint do pacote Corel Draw,
onde foram selecionadas e preparadas as pranchas
apresentadas neste trabalho.
A partir das imagens geradas pôde-se
observar a contração das células dos grãos de
café, o preenchimento dos espaços intercelulares,
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o extravasamento do lúmen celular, a formação
de pontos em forma de gotas, para caracterizar o
efeito do processamento e secagem utilizados.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A temperatura ambiente máxima, mínima,
média, e a precipitação e umidade relativa, durante
o período de secagem, que se estendeu do dia 16 a
27 de julho de 2009, são apresentadas na Tabela 1.
Na Tabela 2 são apresentados os valores
médios de teor de água no início e no final da
secagem mecânica, bem como a umidade relativa
de secagem antes de 30% (b.u.) e após 30% (b.u) e
o tempo total de secagem, para cafés processados
por via seca e por via úmida.
A remoção do exocarpo e do mesocarpo no
processamento úmido do café contribui na redução
do tempo de secagem desses cafés. Observa-se, na
Tabela 2, que, mesmo tomando-se o cuidado em
deixar o café natural por maior período de présecagem no terreiro, os teores de água iniciais dos
cafés naturais foram superiores quando comparados
aos cafés despolpados. Entretanto, essa diferença
seria muito superior caso a secagem com ar
aquecido do café natural se iniciasse logo após sua
colheita (Borém, 2008; Saath et al., 2010).
Segundo Borém et al. (2006) e Ribeiro et
al. (2003), o tempo de exposição, a temperatura

e fluxo do ar de secagem, o teor de água inicial
e final do produto, a temperatura do ar ambiente,
além da umidade relativa são fatores que afetam
a dinâmica de secagem, e têm efeito significativo
sobre a qualidade dos produtos agrícolas. Notase, na Tabela 2, que o tratamento de secagem
40/60°C teve um menor tempo total, quando
comparado com os outros tratamentos de
secagem mecânica. Esse fato decorre da maior
facilidade de remoção da água livre quando os
frutos estão com teores de água mais elevados
(Borém, 2008). Pode-se observar também que,
os maiores tempos totais de secagem dos grãos de
café ocorreram no tratamento em terreiro, devido
ao menor tempo de exposição desses cafés a
altas temperaturas e maior umidade relativa do
ar ambiente, a que esses cafés foram submetidos
(Tabela 1).
Observa-se,
na
Tabela
2,
que
independentemente do tratamento de secagem
utilizado, os maiores tempos de secagem foram
encontrados nos cafés naturais, fato que pode
ser explicado pela manutenção do exocarpo e
mesocarpo nesses cafés (Marques, 2006).
Na Figura 1 podem-se observar as curvas de
secagem dos cafés despolpados e naturais, dadas
pela variação do teor de água para cada tratamento
de secagem, em função do tempo.

TABELA 1 – Médias das temperaturas ambiente máxima, mínima e média, precipitação e umidade relativa
Lavras – 2009.
Temperatura
máxima (°C)

Temperatura
mínima (°C)

Temperatura
média (°C)

27,10

14,05

19,41

Precipitação (mm) Umidade relativa (%)
0,006

69,65

TABELA 2 – Valores médios do teor de água, umidade do ar de secagem e tempo total de secagem, para cada
tratamento de secagem e processamento – Lavras – 2009.

Tratamento de
secagem

Processamento

50/40°C
50/40°C
60/40°C
60/40°C
40/60°C
40/60°C
Terreiro
Terreiro

Despolpado
Natural
Despolpado
Natural
Despolpado
Natural
Despolpado
Natural

Teor de água
(% b.u.)
Início

Final

43,57
46,12
43,52
46,61
42,57
44,24
42,95
46,13

11,27
11,31
10,80
11,22
10,49
11,35
11,02
11,21
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Umidade do ar de
secagem (%)
Antes
30%
(b.u.)
12,72
12,72
7,88
7,88
21,27
21,27
-

Após
30%
(b.u.)
21,27
21,27
21,27
21,27
7,88
7,88
-

Tempo secagem (h)
Antes
30%
(b.u.)
3,5
6
3
5
6
12
-

Total
26
61
19
58
13
38
156
264
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FIGURA 1 – Variação do teor de água de cada tratamento de secagem mecânica e processamento, em função
do tempo.

Analisando-se a secagem mecânica
dos cafés pelas curvas de secagem (Figura 1),
observa-se que os teores de água, durante o tempo
de secagem para o café natural, foram sempre
superiores em relação ao café despolpado. O tempo
total de secagem do café despolpado foi menor
que do café natural, para qualquer tratamento de
secagem. As diferenças observadas justificamse pelo processamento empregado. No café
despolpado, retira-se o exocarpo e o mesocarpo,
ficando o endocarpo, o perisperma e endosperma.
Com a remoção desses componentes, elimina-se
toda a água contida nos revestimentos externos
do fruto, sem os quais o café despolpado inicia a
secagem com um teor de água menor em relação
ao natural (Tabela 2).
Observa-se, na Figura 1, que nos tratamentos
de secagem 50/40°C e 60/40°C, para os cafés
naturais, houve similaridade em suas curvas de
secagem, diferenciando apenas no tempo total de
secagem, que foi de 58 horas para o tratamento
60/40°C e de 61 horas para o tratamento 50/40°C.
O tratamento de 40/60°C foi o que apresentou
menor tempo de secagem, independente do tipo
de processamento, sendo necessárias 38 horas

para os grãos de café natural atingirem 11% (b.u.)
e 13 horas para os grãos de café despolpados.
Apesar de no início do processo de secagem,
nesse tratamento, a taxa de redução de água ter
sido menor, como pode-se verificar pela menor
inclinação de sua curva de secagem, após esses
cafés terem atingido a meia-seca, onde ocorreu
a mudança da temperatura de secagem de 40°C
para 60°C, a sua taxa de secagem ultrapassou as
dos tratamentos 50/40°C e 60/40°C, finalizando a
secagem com tempo inferior a desses tratamentos.
As altas temperaturas de secagem e as
elevadas taxas de redução de água degradam
a estrutura do café e as membranas celulares,
provocando extravasamento e oxidações nos
óleos, elevando os níveis de ácidos graxos com o
aumento da temperatura de secagem (Marques,
2006).
Como observado por outros autores
(Coradi et al., 2008; Marques, 2006;
Reinato et al., 2007), as altas temperaturas
de secagem têm interferência na integridade das
membranas celulares. Coradi et al. (2008), em
seus estudos, observaram que a qualidade final
dos cafés foi afetada em função da temperatura

Coffee Science, Lavras, v. 8, n. 2, p. 227-237, abr./jun. 2013

Borém, F. M. et al.

232

de secagem e do tipo de processamento; o
aumento da temperatura de secagem influenciou
negativamente o café natural, e no despolpado
teve pouca influência.
Os resultados das alterações nas estruturas
das membranas celulares do endosperma dos
cafés natural e despolpado, provocadas pelos
efeitos de secagem, são observados nas imagens
apresentadas nas Figuras 2, 3, 4 e 5, as quais foram

selecionadas em uma série de cinco imagens para
cada repetição.
Nas Figuras 2A e 2B são apresentados os
resultados das análises em MEV para os cafés
despolpados e naturais, secados em terreiro.
Nas Figuras 3A e 3B são apresentados os
resultados das análises em MEV para os cafés
despolpados e naturais, secados em secadores com
temperaturas de 50/40°C.

FIGURAS 2A e 2B – Eletromicrografias de varredura de grãos de café despolpados e naturais, respectivamente,
secados completamente em terreiro até atingir 11% (b.u.). (Setas em vermelho indicam células contraídas; setas
em preto indicam pontos em forma de gotas).
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FIGURAS 3A e 3B – Eletromicrografias de varredura de grãos de café despolpados e naturais, respectivamente,
secados em secadores com temperaturas de 50/40°C até atingir 11% (b.u.). (Setas em vermelho indicam células
contraídas; setas em preto indicam espaços intercelulares vazios; setas em verde indicam espaços intercelulares
preenchidos).
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FIGURAS 4A e 4B – Eletromicrografias de varredura de grãos de café despolpados e naturais, respectivamente,
secados em secadores com temperaturas de 60/40°C até atingir 11% (b.u.). (Setas em vermelho indicam células
contraídas; Setas em preto indicam espaços intercelulares preenchidos; setas em azul indicam o lúmen celular).
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FIGURAS 5A e 5B – Eletromicrografias de varredura de grãos de café despolpados e naturais, respectivamente,
secados em secadores com temperaturas de 40/60°C até atingir 11% (b.u.). (Setas em preto indicam gotas de óleo;
setas em vermelho indicam o lúmen celular).
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O resultado da análise ultraestrutural do
endosperma dos cafés despolpado (Figura 2A) e
natural (Figura 2B) ao final da secagem em terreiro
foi semelhante aos cafés durante a secagem
mecânica, à temperatura de 50/40°C (Figuras 3A
e 3B). Observou-se, para os cafés despolpados
secados em terreiro, que a contração segue as
mesmas formas da secagem mecânica a 50/40°C.
Nos dois métodos de secagem, o conteúdo interno
das células apresentou-se contraído, mas sem
sinais evidentes de extravasamentos celulares
e rupturas, e que o espaço entre a membrana
plasmática e a parede celular, o lúmen, assim como
os espaços intercelulares apresentaram-se vazios.
Nos cafés naturais, secados em terreiro, houve
maior contração em relação aos cafés despolpados,
também secados em terreiro, concordando com
Saath et al. (2010), que, estudando a ultraestrutura
dos grãos de café, constatou que a diferença de
contração pode ser associada a outros mecanismos,
devido ao longo tempo de exposição do café no
terreiro até atingir o teor de água (11% b.u.).
Para o café natural observou-se que o
material celular apresenta alguns pontos em forma
de gota.
Nas Figuras 3A e 3B são apresentados os
resultados das análises em MEV para os cafés
despolpados e naturais, com teor de água de 11%
(b.u), secados com ar aquecido a 50/40°C. Para o
café natural, observou-se alteração nas estruturas
da membrana celular com espaço intercelular
preenchido, apontando uma maior desestruturação
das estruturas celulares desses cafés de acordo
com os resultados de Marques (2006) e Saath et
al. (2010) que, estudando o efeito da temperatura
de secagem nas alterações das estruturas das
membranas celulares, verificaram o mesmo
fenômeno.
Verifica-se, também, que o lúmen, espaço
entre a membrana plasmática e a parede celular,
bem como os espaços intercelulares, apresentaramse vazios somente para os cafés despolpados,
indicando uma maior resistência desses cafés
à dessecação quando comparados aos cafés
naturais. Observaram-se contrações nos conteúdos
das células dos dois tipos de processamento,
sem, no entanto, sinais evidentes de rupturas e
extravasamento celular de gotas de óleos.
Nas Figuras 4A e 4B são apresentados
os resultados das análises em MEV para os
cafés despolpados e naturais, secados em
secadores com temperaturas de 60/40°C.
Nas Figuras 5A e 5B são apresentados os resultados
das análises em MEV para os cafés despolpados e

naturais, secados em secadores com temperaturas
de 40/60°C.
Nas análises do endosperma com grãos de
café despolpado (Figuras 4A e 4B) e natural (Figuras
5A e 5B) durante a secagem com temperatura de
60/40°C e 40/60°C, respectivamente, observouse que o conteúdo interno das células estava bem
contraído, espaços intercelulares preenchidos e
com pouco material celular, ou seja, que toda a
parte do citoplasma foi desidratada e apresentou
pontos salientes em forma de gota sobre a
contração da parede celular.
Isso significa que, com a lesão nas membranas,
as glândulas de óleos presentes no perímetro interno
da membrana plasmática romperam, extravasando
seu conteúdo, concentrando-se em forma globular
sobre o material celular, conforme constatado por
Marques (2006).
Para o tratamento 60/40°C e 40/60°C,
o processo de desidratação transcorreu em
condições inadequadas afetando a integridade
das células de acordo com os resultados de Saath
et al. (2010). Na secagem com ar aquecido em
temperatura de 60/40°C nota-se que os cafés
despolpados não apresentaram extravasamento de
gotas de óleo, quando comparados com os cafés
naturais, sugerindo uma maior tolerância dos cafés
despolpados à secagem com altas temperaturas.
Além disso, nota-se que à temperatura de 40/60°C
a contração, em algum momento, ao longo da
secagem, foi mais brusca, quando comparada com
a temperatura de 60/40°C, havendo alteração na
integridade celular com extravasamento de óleos,
independentemente do tipo de processamento
utilizado, sugerindo que os danos mais graves nas
estruturas celulares ocorreram após a meia-seca.
Fato que corrobora com Saath et al. (2010), em que
essa autora afirma que os maiores danos causados
pelo uso da temperatura de 60°C ocorreram entre
os teores de água de 30% e 20% (b.u.).
O mesmo autor afirma que, quando os
teores de água estão acima de 30% (b.u.), toda
energia transferida para os frutos é usada na
evaporação da água, mantendo constante a
temperatura do produto, ou seja, a temperatura do
produto se mantém igual a do ar de secagem e as
transferências de calor e massa se compensam, o
que vem confirmar os menores danos causados
pelo uso da temperatura 60/40°C. Entretanto,
o uso da temperatura de 60°C após a meia-seca
comprometeu a integridade celular, tanto no café
natural quanto no despolpado. Segundo Borém
(2004), é na fase de menor teor de água que
ocorrem os maiores riscos de aquecimento do
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produto. Nessa fase, a taxa de transporte interno
de água é menor do que a de evaporação, dessa
forma, a transferência de calor do ar para os frutos
não é compensada pela transferência do vapor de
água e, em consequência, a temperatura dos frutos
aumenta. Nesse caso, a temperatura provoca o
aumento das tensões no interior da célula, as quais
podem comprometer a integridade da membrana
plasmática, visto que observaram-se alterações na
estrutura celular, e essas rupturas expõem a célula
a processos oxidativos. Essas oxidações são um
forte indicativo de que a qualidade do café não foi
preservada, conforme observado por Coradi et al.
(2008) nas análises sensoriais.
Verifica-se também que os maiores danos
foram observados nos cafés processados por via
seca, independente do tratamento de secagem
utilizado, sugerindo que a maior exposição desses
cafés ao processo de secagem, afeta drasticamente
suas estruturas celulares.
4 CONCLUSÕES
Os estudos em MEV mostraram que, no
café despolpado secado à temperatura de 50/40°C
e terreiro, obtiveram uma maior integridade das
membranas e vesículas celulares, sem sinais
evidentes de ruptura, havendo pequena contração
celular e espaços intercelulares vazios, sugerindo
uma melhor condição de secagem.
Com o café natural, secado à temperatura de
40/60°C e 60/40, houve rompimento e coalescência
das vesículas e rompimento das membranas com
o extravasamento do conteúdo celular, formação
de gotas de óleo e preenchimento dos espaços
intercelulares.
Nos cafés naturais observou-se maiores
danos, com rupturas e extravasamentos celulares
evidentes, independente do método de secagem
mecânico.
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CINÉTICA DE SECAGEM DE CAFÉ NATURAL PARA DIFERENTES
TEMPERATURAS E BAIXA UMIDADE RELATIVA

Guilherme Euripedes Alves1, Eder Pedroza Isquierdo2, Flávio Meira Borém3,
Valdiney Cambuy Siqueira4, Pedro Damasceno Oliveira5, Ednilton Tavares Andrade6
(Recebido: 15 de março de 2012; aceito: 4 de julho de 2012)
RESUMO: Diante da importância da secagem na fase da pós-colheita do café e seu reflexo na qualidade final do produto,
objetivou-se, neste trabalho, avaliar a cinética da secagem em diferentes temperaturas do ar de secagem, para uma baixa
temperatura de ponto de orvalho de frutos de café arábica (Coffea arabica L.), processados via seca. Os frutos foram colhidos
manualmente e submetidos à separação hidráulica. Para a secagem dos frutos, com teor de água inicial de 1,9 ± 0,1 kg.kg-1 (bs),
utilizou-se secador mecânico a três temperaturas de bulbo seco (35 °C, 40 °C e 45 °C) para a mesma temperatura de ponto de
orvalho (2,6 °C) do ar de secagem. Sete modelos matemáticos foram ajustados aos dados experimentais para caracterizar o
processo de secagem dos frutos do cafeeiro. Os modelos de Henderson e Pabis modificado e de Resíduos Sucessivos com dois
termo, foram os mais adequados para descrever o processo de secagem, sendo escolhido o de Henderson e Pabis modificado,
pela maior simplicidade. A elevação da temperatura de bulbo seco, sob baixa temperatura de ponto de orvalho, provoca aumento
no coeficiente de difusividade efetivo, na taxa de secagem e redução no tempo de secagem. Para as condições estudadas, o
coeficiente de difusividade efetivo de água para os frutos do cafeeiro varia entre 1,908 e 3,721 x 10-11 m².s-1. A energia de
ativação para a difusão líquida, descrita pela equação de Arrhenius, foi de 52,89 kJ.mol-1.
Termos para indexação: Modelagem matemática, taxa de secagem, Coffea arabica L.

DRYING KINETICS OF NATURAL COFFEE FOR DIFFERENT
TEMPERATURES AND LOW RELATIVE HUMIDITY
ABSTRACT: In face of the importance of drying in the post-harvest phase of coffee and its effect on the final quality of the
product, the aim of the present study was to evaluate drying kinetics at different temperatures of the drying air for a low dew point
temperature of the fruits of dry processed Arabica coffee (Coffea arabica L.). The fruits were manually picked and subjected to
hydraulic separation. After that, fruits with initial moisture contents of 1.9 ± 0.1 kg.kg-1 (db) were submitted to the drying process
under three dry bulb temperatures (35°C, 40°C e 45°C) for the same dew point temperature (2.6°C) of the drying air. Seven
mathematical models were fitted to the experimental data to characterize the drying process of the coffee fruit. The modified
Henderson and Pabis and Successive Residue models with two terms were the most adequate for describing the dry process, with
the modified Henderson and Pabis model being chosen through its greater simplicity. The increase of the dry bulb temperature
under a low dew point temperature leads to an increase in the effective diffusivity coefficient and in the drying rate and a decrease
in drying time. For the conditions studied, the effective diffusivity coefficient of water for coffee fruits ranges from 1.908 to 3.721
x 10-11 m².s-1. Activating energy for liquid diffusion, described by the Arrhenius equation, was 52.89 kJ.mol-1.
Index terms: Mathematical modeling, drying rate, Coffea arabica L.

1 INTRODUÇÃO
O café recém-colhido difere dos demais
grãos cultivados em larga escala, por apresentar
certas peculiaridades, tais como alto teor de água,
aproximadamente 60% (bu) e desuniformidade
em relação à maturação (RESENDE et al.,
2009). Logo, o processo de secagem é uma
etapa fundamental para evitar o ataque de
microorganismos e de fermentações que irão
comprometer a qualidade do café. Segundo
Borém (2008), a etapa de secagem é importante
tanto sob o aspecto de consumo de energia como
na influência que essa operação tem sobre a
qualidade final do produto.

De acordo com Resende, Ferreira e Almeida
(2010), a simulação matemática do processo de
secagem é fundamental para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de equipamentos utilizados para
a secagem de grãos.
Existem três tipos de modelos de simulação
matemática do processo de secagem em camada
delgada, que visam descrever a cinética de
secagem de produtos agrícolas. O modelo teórico,
que considera apenas a resistência interna, a
transferência de calor e água entre o produto e o ar
quente; os modelos semiteóricos e os empíricos,
que consideram somente a resistência interna, a
temperatura e a umidade relativa do ar de secagem
(MIDILLI; KUCUK; YAPAR, 2002).
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Numerosos modelos têm sido propostos
para descrever a taxa de redução de água, durante
a secagem em camada fina de materiais biológicos
(BURMESTER; EGGERS, 2010; DI SCALA;
CRAPISTE, 2008; ERBAY; ICIER, 2010;
HERNÁNDEZ-DÍAZ et al., 2008; NILNONT et
al., 2012; OLIVEIRA et al., 2010; PUTRANTO
et al., 2011). Uma equação que descreve a taxa
de secagem de uma camada fina é necessária
para a simulação de secagem em camada espessa,
porque os modelos de simulação são geralmente
baseados no pressuposto de que a camada espessa
é composta por uma série de camadas finas
(KASHANINEJAD et al., 2007).
Conforme as condições do processo de
secagem, diferentes modelos podem ser ajustados
para descrever adequadamente a cinética
de secagem de produtos capilares porosos,
higroscópicos. Os modelos de Lewis, de Page,
de Thompson, de Midilli Modificado, de Verma,
de Resíduos Sucessivos e de Henderson e Pabis
modificado, têm sido ajustados com frequência
para predizer o processo da secagem de sementes e
frutos (AKPINAR, 2006; ANDRADE et al., 2006;
CORRÊA et al., 2010; CORRÊA; RESENDE;
RIBEIRO, 2006; GONELI et al., 2009;
KASHANINEJAD et al., 2007; MOHAPATRA;
RAO, 2005).
Não foram encontradas na literatura
científica, informações sobre modelos que
descrevem a secagem do café natural sob
diferentes temperaturas e baixa umidade relativa
do ar. Dessa forma, objetivou-se com o presente
trabalho avaliar a cinética de secagem em
diferentes temperaturas do ar de secagem, para
uma baixa temperatura de ponto de orvalho de
frutos de café arábica, processados via seca.
2 MATERIAL E MÉTODOS

correspondeu ao teor de água do café beneficiado
de 11±0,5% (bu).
O teor de água do café beneficiado no início
e no final da secagem mecânica foi determinado
pelo método padrão ISO 6673 (INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO, 2003). O acompanhamento da redução do
teor de água dos frutos durante a secagem foi
realizado pelo método gravimétrico (perda de
massa), utilizando-se uma balança analítica com
precisão de 0,01 g.
Para avaliar se o teor de água desejado
nos frutos de café foi atingido, determinou-se o
estudo da taxa de secagem do produto, de acordo
com a seguinte expressão (Equação 1).
Tx. Sec =

(1)

em que:
Tx. Sec.: taxa de secagem (g. kg -1.h-1);
Uant: teor de água no tempo anterior (g. kg -1 (bs));
Uat: teor de água atual (g. kg -1 (bs)); e
∆t: intervalo de tempo entre as pesagens (horas).
Antes do início da secagem mecânica foi
calculado o raio equivalente dos frutos de café,
definido como o raio de uma esfera com volume
equivalente ao volume do fruto. Para o cálculo
do seu volume, tomou-se uma amostra de 100
frutos, dos quais foram tomadas medidas de
comprimento (a), largura (b) e espessura (c), com
o uso de um paquímetro digital com precisão de
0,01mm, sendo o volume dos frutos de café (V)
calculado pela Equação 2.
V=

Para condução do experimento, utilizaramse frutos maduros de café (Coffea arabica L. cv.
Mundo Novo), colhidos manualmente com o
teor de água de 1,9 ± 0,1, base seca (bs). Após a
colheita, realizou-se a separação hidráulica para
remoção de frutos de menor massa específica
seguida de seleção manual para retirada de
frutos imaturos e sobremaduros. Posteriormente,
realizou-se a secagem em secadores mecânicos até
que os frutos atingissem teor de água de 0,50 ±
0,05 (bs). Em seguida, intercalaram-se 14 horas
de secagem (8:00 h até 22:00 h), com intervalos
de 10 horas de repouso (22:00 h até 08:00 h do
dia seguinte), até que os frutos atingissem teor
de água de, aproximadamente, 0,14 (bs), o que

U ant -U at
∆t

4
π abc
3

(2)

V: volume dos frutos (m³);
a: comprimento (m);
b: largura (m); e
c: espessura (m).
O sistema de secagem foi composto por
um condicionador de ar acoplado a um secador
de camada fixa (Figura 1). As características
do ar foram controladas por um Sistema
de Condicionamento de Ar de Laboratório
(SCAL), conforme modelo proposto por
Fortes et al. (2006). O equipamento permite
o controle preciso do fluxo, da temperatura
(T) e da umidade relativa (UR) do ar de secagem.
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FIGURA1 – Sistema utilizado para a secagem mecânica do café.

Para se obter a temperatura de ponto de orvalho
(2,6 ºC), antes do SCAL, o ar foi pré-condicionado
por um sistema de refrigeração composto por três
unidades de ar condicionado.
O secador foi composto por quatro
bandejas removíveis com fundos perfurados,
de seção quadrada, com lados iguais a 0,3 m e
profundidade de 0,1 m, localizadas sobre um
plenum para uniformização do fluxo de ar. Para
minimizar possíveis diferenças de temperatura,
fez-se um rodízio de 90° na posição das bandejas,
a cada hora.
A velocidade do ar de secagem foi
monitorada com o uso de um anemômetro de pás e,
para todos os tratamentos foi mantida velocidade
constante em 0,33 m.s-1, correspondendo ao
fluxo de 20 m³.min-1.m-2. Foram utilizadas três
temperaturas de bulbo seco (35; 40 e 45 °C) e
uma temperatura de ponto de orvalho (2,6 °C),
sendo essa medida no interior da câmara do SCAL
e a temperatura do ar de secagem, medidas no
plenum. Em função das combinações entre as
temperaturas de bulbo seco e do ponto de orvalho,
foram obtidas diferentes umidades relativas (UR)
do ar de secagem (Tabela 1). Para cada tratamento
foram realizadas quatro repetições.
TABELA 1 – Temperatura de bulbo seco (Tbs),
temperatura de ponto de orvalho ( Tpo ) e umidade
relativa do ar de secagem (UR).
Tbs (°C)

Tpo (°C)

UR (%)

35

2,6

13,1

40

2,6

10,0

45

2,6

7,7

Na análise de dados da secagem a razão de
umidade (RU) é essencial para descrever diferentes
modelos de secagem em camada fina. A razão
de umidade durante a secagem, em função das
variáveis avaliadas, foi determinada pela Equação

3. Para todas as condições testadas, os valores de
razão de umidade em função do tempo de secagem
foram ajustados aos modelos utilizados para
descrever a cinética de secagem dos frutos de café
apresentados na Tabela 2.
RU=

U - Ue
Ui - Ue

(3)

em que:
RU: razão de umidade (adimensional);
U: teor de água do produto no tempo t (decimal,
base seca);
Ue: teor de água de equilíbrio do produto (decimal,
base seca);
Ui: teor de água inicial do produto (decimal, base
seca).
Para o ajuste dos modelos matemáticos,
foram realizadas análises de regressão não
linear pelo método Gauss-Newton, utilizandose o software STATISTICA 5.0® (Statsoft, Tulsa,
USA). A escolha do melhor modelo baseouse nos parâmetros estatísticos: desvio padrão
da estimativa (SE), erro médio relativo (P),
coeficiente de determinação (R2) e tendência de
distribuição dos resíduos. O desvio padrão da
estimativa e o erro médio relativo foram calculados
respectivamente pelas Equações 11 e 12.
^ 22
SE = ∑ (Y − Y
) / GLR

(11)

P = [ (100 / n ) ∑ (| Y − Y | / Y)]

(12)

^

em que:
SE: desvio padrão da estimativa (decimal);
Y: valor observado experimentalmente;
Ŷ: valor calculado pelo modelo;
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GLR: graus de liberdade do modelo;
P: erro médio relativo (%); e
n: número de dados observados.
O coeficiente de difusão efetivo para as
condições de secagem utilizadas nesse trabalho
foi calculado ajustando-se o modelo, baseado
na teoria de difusão líquida (Equação13) aos
dados observados, por meio de regressão não
linear, utilizando o software STATISTICA 5.0®
(Statsoft, Tulsa, USA). Essa equação é a solução
analítica para a segunda lei de Fick, considerando
a forma geométrica do produto como esférica,
desconsiderando a contração volumétrica dos
frutos e considerando-se a condição de contorno
do teor de água conhecido na superfície do produto
(CORRÊA et al., 2010).
RU =

U − Ue
6
= 2
Ui − Ue π

∞

∑
n =1

 n 2π 2 D eff 
1
exp
t  (13)
−
n2
R2



em que:
Deff: coeficiente de difusão efetivo (m².s-1);
R: raio equivalente dos frutos de café (m);
n: número de termos; e
t: tempo (s).
Para o cálculo da energia de ativação da
cinética de secagem dos frutos de café utilizouse a equação de Arrhenius (Equação 14). Essa
equação demonstra a relação entre a energia de
ativação e a velocidade em que a reação ocorre.
 Ea 
Deff = D0 exp  −

 RTa 

(14)

em que:
D0: fator pré-exponencial;
Ea: energia de ativação (KJ mol-1);
R: constante universal dos gases (8,134 J g mol-1
K-1); e
Ta: temperatura absoluta (K).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme definido na metodologia, a
partir do volume calculado pela Equação 2, o raio
equivalente dos frutos de café calculado, foi de
6,51 x 10-3 m.
Na Tabela 3 são apresentados os tempos de
secagem, os coeficientes de difusão efetivos, os
teores de água dos frutos de café, no início e no
final da secagem mecânica e as taxas de secagem
médias e máximas, em função da temperatura
do ar de secagem, para temperatura de ponto de
orvalho de 2,6 ºC. Verifica-se que, o aumento na
temperatura de bulbo seco proporcionou a redução
do tempo total de secagem e os valores da umidade
relativa do ar de secagem. O efeito da temperatura
é evidente no coeficiente de difusão e nas taxas
de secagem média e máxima, o aumento da
temperatura de bulbo seco proporcionou aumento
do coeficiente de difusão efetivo e das taxas de
secagem.
O aumento da temperatura reduz a
viscosidade da água, influenciando diretamente na
resistência do fluído ao escoamento; a diminuição
da viscosidade facilita a difusão das moléculas
de água nos capilares do produto (CORRÊA et
al., 2010). Outro fator que pode ser atribuído
ao aumento do coeficiente de difusão efetivo,
em função de aumentos na temperatura de
bulbo seco, é que o aumento na temperatura

TABELA 2 – Modelos matemáticos usados para predizer a cinética de secagem.
Designação do modelo
Lewis
Page2
Thompson3
Midilli Modificado4
Verma5
Resíduos Sucessivos6
Henderson & Pabis Modificado7
1

Modelo

Equação

RU = exp(-kt)
RU = exp(-ktn)
RU = exp{[-a-(-a² + 4bt)0,5](2b)-1}
RU = exp(-ktc) + bt
RU = -a exp (-kt) + (1-a) exp(-k1t)
RU = a exp{-[b exp(-c T-1)] t}+d exp{-[e exp (-f T-1)]t}
RU = a exp (-kt) + b exp (-k0 t) + c exp (-k1 t)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(LEWIS, 1921); 2(PAGE, 1949); 3(THOMPSON; PEARTT; FOSTER, 1968); 4(GHAZANFARI et al., 2006);5 (VERMA et al.,
1985); 6(GLENN, 1978); 7(KARATHANOS, 1999).
em que: RU - razão de umidade; t - tempo de secagem (h); T - temperatura de secagem (°C); k, k0 e k1 - constantes de secagem;
e a, b, c, d, e, f, n - coeficientes dos modelos.
1
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TABELA 3 – Tempo de secagem, coeficiente de difusão efetivo (Deff), teor de água inicial e final, taxa de secagem
média e máxima do café natural, em função da temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade relativa do ar de
secagem (UR).
Tbs (°C)

UR (%)

35
40
45

13,1
10,0
7,7

Teor de água (kg.kg-1(bs)) Taxa de Secagem (g.kg-1.h-1)
Tempo de
Deff x 1011 (m².s-1)
secagem (h)
Inicial
Final
Média
Máxima
104
1,908
1,882
0,143
16,72
97,31
78
2,456
1,890
0,145
22,37
106,08
52
3,721
2,021
0,132
36,33
145,36

proporciona aumento no nível de vibração das
moléculas de água, o que também contribui
para uma difusão mais rápida (GONELI et al.,
2009).
Os valores de coeficiente de difusão efetivo
obtidos para os frutos de café submetidos à secagem
em camada fina estão de acordo com os valores
obtidos em outros trabalhos realizados com produtos
agrícolas que, segundo Madamba , Driscoll e Buckle
(1996), apresentam-se na faixa de 10-9 a 10-11 m² s-1.
Corrêa et al. (2010) estudaram a cinética de secagem
de frutos de café para as temperaturas de 35°C, 45 °C
e 55 °C, obtiveram coeficientes de difusão entre 2,39
e 5,98 x 10-11m² s-1.
A relação entre o coeficiente de difusão
efetivo e a temperatura do ar de secagem tem
sido satisfatoriamente descrita pela equação de
Arrhenius (Equação14) (CORRÊA et al., 2010;
GELY; SANTALLA, 2007; GONELI et al., 2009;
KASHANINEJAD et al., 2007; MADAMBA;
DRISCOLL; BUCKLE, 1996; MOHAPATRA;
RAO, 2005).
Na Figura 2, são apresentados graficamente,
os valores de ln (Deff) em função do inverso
da temperatura absoluta (1.K-1), obtidos para a
secagem dos frutos de café.
A inclinação da curva obtida pela equação
de Arrhenius (Equação 14) fornece a relação
Ea/R, enquanto a sua interseção com o eixo das
ordenadas indica o valor de D0. Na Equação 15,
são apresentados os coeficientes das equações
ajustadas para o coeficiente de difusão efetivo
dos frutos de café, calculados anteriormente, de
acordo com a Equação14.
 6866,99 
Deff = 0, 017223 exp  −

Ta



(15)

A partir da Equação 15 a energia de
ativação (Ea) calculada para a difusão líquida
dos frutos de café é de 52,89 kJ.mol-1. Esse valor
está dentro da faixa de energia de ativação para

produtos agrícolas que, segundo Zogzas, Maroulis
e Marinos-Kouris (1996), devem estar entre 12,7
e 110 kJ.mol-1. Goneli et al. (2009) encontraram
valores de energia de ativação de 55,40 kJ.mol-1
para cafés em pergaminho.
Na Figura 3, estão apresentadas as taxas de
secagem em função do teor de água nos frutos de
café submetidos à secagem completa em secador.
Verifica-se, na Figura 3, que a elevação
da temperatura proporciona maiores taxas de
secagem dos frutos de café para um mesmo teor
de água, sendo que essas diferentes taxas nas
diferentes temperaturas são maiores no início da
secagem e, à medida que os frutos ficam mais
secos, as diferenças diminuem consideravelmente.
Com o processo de secagem, a remoção da água
dos frutos fica mais difícil em função da ligação
mais forte entre a água e os demais constituintes
do grão; logo as taxas de secagem, para as três
temperaturas de bulbo seco, tendem a se igualar
ou ficarem mais próximas no final do processo.
Na Tabela 4, são apresentados os parâmetros
estatísticos obtidos para os modelos utilizados na
descrição da cinética da secagem de frutos de café,
valores dos coeficientes de determinação (R²), desvio
padrão da estimativa (SE), erro médio relativo (P) e
a tendência de distribuição dos resíduos para os sete
modelos empregados para descrever a cinética de
secagem de frutos de café, com teor de água inicial
médio de 1,9 (bs), quando submetidos às diferentes
temperaturas de bulbo seco e para temperatura de
ponto de orvalho de 2,6ºC.
A análise de um único parâmetro não
constitui uma boa ferramenta para a avaliação
de modelos não lineares, sendo necessária uma
análise conjunta dos parâmetros: coeficiente de
determinação, desvio padrão da estimativa e erro
médio relativo. A capacidade de um modelo para
descrever com fidelidade determinado processo
físico é inversamente proporcional ao valor do
desvio padrão da estimativa. No que se refere
ao erro médio relativo, valores inferiores a 10%
são recomendados (Madamba; Driscoll;
Buckle, 1996; Mohapatra; Rao, 2005).
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FIGURA 2 – Representação de Arrhenius do coeficiente de difusão efetivo, em função da temperatura do ar de
secagem dos frutos de café.

FIGURA 3 – Taxa de secagem em função do teor de água presente nos frutos de café.

Todos os modelos empregados nesse
experimento apresentaram coeficientes de
determinação (R2) superiores a 99,82%, o que
segundo Madamba, Driscoll e Buckle (1996)
são valores considerados aceitáveis para
descrever o fenômeno de secagem. Quando
se considera o critério de erro médio relativo
(P) inferior a 10%, para um ajuste aceitável,
os resultados obtidos foram semelhantes, ou
seja, todos os modelos apresentaram erros
médios relativos inferiores a 10%, sendo que
o maior valor foi de 6,95% para o modelo de
Thompson, para a temperatura de bulbo seco

de 45 °C e temperatura do ponto de orvalho de
2,6 °C.
Entre os modelos utilizados nesse
experimento, para descrever o processo de
secagem de frutos de café, os modelos de Resíduos
Sucessivos com dois termos, e de Henderson
e Pabis modificado foram os que apresentaram
os melhores ajustes, indicados pelos valores de
coeficientes de determinação. Esses modelos
obtiveram, em média, os maiores valores de
coeficientes de determinação (R² > 99,98%), e os
menores valores de erro médio relativo e desvio
padrão da estimativa (P < 4,16% e SE < 0,012).
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TABELA 4 – Valores de coeficientes de determinação (R²), desvio padrão da estimativa (SE), erro médio relativo
(P) e de tendência de distribuição dos resíduos obtidos para os modelos utilizados para descrever a cinética de
secagem de frutos de café.
Modelo
Lewis

Page

Thompson

Midilli modificado

Verma

Resíduos Sucessivos

Henderson e Pabis
modificado

Tbs

UR

R²(%)

P(%)

SE

Tendência

35

13,1

99,84%

4,76

0,0742

Tendenciosa

40

10,0

99,83%

5,23

0,0668

Tendenciosa

45

7,7

99,83%

4,52

0,0582

Tendenciosa

35

13,1

99,95%

3,03

0,0434

Tendenciosa

40

10,0

100,00%

2,69

0,0327

Tendenciosa

45

7,7

99,95%

5,54

0,0320

Tendenciosa

35

13,1

99,90%

3,76

0,0576

Tendenciosa

40

10,0

99,91%

3,32

0,0484

Tendenciosa

45

7,7

99,91%

6,95

0,0420

Tendenciosa

35

13,1

99,96%

3,19

0,0280

Tendenciosa

40

10,0

99,97%

3,46

0,0196

Tendenciosa

45

7,7

99,97%

2,84

0,0170

Tendenciosa

35

13,1

99,84%

4,72

0,0525

Tendenciosa

40

10,0

99,84%

5,25

0,0472

Tendenciosa

45

7,7

99,83%

4,47

0,0412

Tendenciosa

35

13,1

100,00%

1,69

0,0076

Aleatória

40

10,0

99,99%

2,01

0,0063

Aleatória

45

7,7

99,96%

4,15

0,0120

Tendenciosa

35

13,1

99,99%

1,52

0,0063

Aleatória

40

10,0

99,99%

2,01

0,0063

Aleatória

45

7,7

99,98%

2,94

0,0093

Aleatória

Na Figura 4, estão apresentadas as
ilustrações da tendência de distribuição dos
resíduos.
A análise da tendência de distribuição
de resíduos confirma os resultados anteriores.
Embora os sete modelos utilizados tenham
apresentado
valores
de
coeficiente
de
determinação, desvio padrão da estimativa e
erro médio relativo considerados satisfatórios,
os modelos de Henderson e Pabis modificado
e de Resíduos Sucessivos com dois termos
apresentaram maior aleatoriedade na distribuição
dos resíduos, indicando que esses modelos são os
mais apropriados para a descrição do fenômeno
de secagem de frutos de café nas condições
consideradas nesse experimento.
Segundo Goneli et al. (2011), um modelo
é considerado aleatório se os valores residuais se
encontrarem próximos à faixa horizontal em torno
de zero e também não formarem figuras definidas,
não indicando tendenciosidade dos resultados. Se

apresentar distribuição tendenciosa, o modelo é
considerado como inadequado para representar o
fenômeno em questão.
Devido ao menor número de parâmetros e,
consequentemente, maior simplicidade em relação
ao modelo de Resíduos Sucessivos com dois termos,
o modelo de Henderson e Pabis modificado foi
selecionado para descrever a cinética de secagem
dos frutos de café, nesse experimento.
Na Tabela 5, são apresentados os coeficientes
do modelo de Henderson e Pabis modificado
ajustados aos dados observados da cinética de
secagem em camada fina dos frutos de café, nas
condições consideradas nesse experimento.
Na Figura 5, é apresentada a comparação
entre valores observados e estimados da razão
de umidade pelo modelo de Henderson e Pabis
modificado e na Figura 6 é apresentado o
comportamento da razão de umidade dos frutos
de café em função do tempo, durante a secagem
em camada fina, bem como a comparação entre
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os valores observados e os valores estimados de
razão de umidade, pelo modelo de Henderson e
Pabis modificado. Observa-se, nessas figuras, a
elevada concordância entre os valores de razão
de umidade observados experimentalmente e os

valores estimados pelo modelo de Henderson
e Pabis modificado, para todas as condições
estudadas, o que confirma o ajuste satisfatório
desse modelo para descrever a cinética de secagem
dos frutos de café, nas condições estudadas.

FIGURA 4 – Ilustração da distribuição dos resíduos para os frutos de café submetidos à secagem em três temperaturas.
A) Aleatória para o modelo de Henderson e Pabis modificado. B) Tendenciosa para o modelo de Verma.
TABELA 5 – Modelo de Henderson e Pabis modificado ajustado aos dados experimentais de secagem de frutos
de café em camada fina.
Tbs (°C)

Tpo (°C)

Modelo de Henderson e Pabis modificado
RU = a exp (-kt) + b exp (-k0 t) + c exp (-k1 t)

UR (%)
a

b

c

k

k0

k1

35

2,6

13,1

0,0471

-9,899

10,852

1,3669

0,0416

0,0392

40

2,6

10,0

0,4472

0,5043

0,0485

0,0444

0,0444

0,7210

45

2,6

7,7

-1,932

0,1699

2,7639

0,0416

0,2182

0,0465

FIGURA 5 – Valores de razão de umidade (adimensional) observados e estimados pelo modelo de Henderson e
Pabis modificado para a secagem de frutos de café em camada fina.
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FIGURA 6 – Valores de razão de umidade observados e estimados pelo modelo de Henderson e Pabis modificado
para a secagem de frutos de café em camada fina, em função do tempo.

Na Figura 6, pode-se observar que a
temperatura de 45ºC proporcionou o menor
tempo de secagem e a de 35ºC, o maior tempo de
secagem. Nota-se ainda que, a secagem do café
ocorreu apenas no período de taxa de secagem
decrescente que pode ser caracterizado por um
intervalo em que as resistências às transferências
de água e energia encontram-se essencialmente no
interior dos frutos, tornando a taxa de evaporação
superficial acentuadamente superior à taxa de
reposição de água do interior para a superfície do
produto.
4 CONCLUSÕES
Nas condições em que foi desenvolvido o
presente trabalho, conclui-se que:
Os modelos de Henderson e Pabis
modificado e de Resíduos Sucessivos com dois
termos apresentaram os melhores ajustes aos
dados experimentais.
O aumento da temperatura do ar aumenta
a taxa de secagem, o coeficiente de difusividade
efetivo e reduz o tempo de secagem dos frutos de
café.
O coeficiente de difusividade efetivo dos
frutos de café varia entre 1,91 e 3,72 x 10-11 m².s-1.
A energia de ativação para a difusão líquida,
durante a secagem de frutos de café é de 52,89
kJ.mol-1.
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