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RESUMO
O café é um dos mais importantes produtos do mercado internacional, e, por meio de métodos convencionais, as 

técnicas de melhoramento dessa espécie requerem um tempo relativamente longo. Isto e os recursos despendidos são 

os fatores limitantes para a obtenção de cultivares em um prazo relativamente curto. Diante desse fato, a multiplicação 

vegetativa in vitro surge como alternativa viável e de curto prazo para a solução desses problemas. O presente trabalho 

teve o objetivo de estudar a indução de brotações em segmentos nodais, observando a influência da gema apical, do 

número de gemas e posição de inoculação do explante de Coffea arabica L. (Caturra, Catuaí e Icatu). Os explantes foram 

provenientes de plantas preestabelecidas in vitro. Para tanto, utilizou-se o meio de cultura “MS” (MURASHIGE; SKOOG, 

1962) suplementado com 3 mg.L-1 de GA3 + 6 mg.L-1 de BAP. Os experimentos foram incubados em salas de crescimento 

com temperatura de 25 ± 1 oC e fotoperíodo de 16 horas, sob 35 μmol.m-2.s-1 de fluxo de fótons fotossintéticos. 

Concluiu-se que a utilização de explantes sem a gema apical, com três pares de gemas laterais e inoculados na posição 

vertical, favoreceu as brotações nos segmentos nodais nas cultivares de Coffea arabica L. testadas.

Palvras chave: Cafeeiro. Cultura de tecidos. Micropropagação. Repicagem in vitro.
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1 INTRODUÇÃO

O café é um dos mais importantes 

produtos do mercado internacional, e, em mais 

de 50 países nas regiões tropicais da América 

Latina, África e Ásia, representa uma importante 

fonte de renda para milhões de pessoas. Além do 

aspecto econômico, e como atividade geradora 

de empregos e fixadora de mão-de-obra no 

campo, a cafeicultura apresenta uma relevante 

importância social.

Do ponto de vista comercial, somente 

duas espécies do gênero Coffea são cultivadas 

extensivamente, Coffea arabica L. (Arabica) e 

Coffea canephora Pierre (Robusta). O cafeeiro do 

tipo arábico é o responsável por cerca de 75% dos 

plantios comerciais do mundo (Carneiro, 1999). 

No Brasil, cerca de 80% da produção é proveniente 

de lavouras formadas com cultivares da espécie 

Coffea arabica e 18% de Coffea canephora (MELO; 

BARTHOLO; MENDES, 1998).

Por meio da obtenção de cultivares 

produtivas, os programas de melhoramento 

genético do cafeeiro no Brasil têm alcançado 

sucesso. Em relação à primeira variedade plantada 

no Brasil, esta ação elevou em cerca de 200% a 

produtividade das atuais cultivares.  Porém, por 

meio de métodos convencionais, o tempo gasto 

e os recursos despendidos são fatores limitantes 

para o melhoramento do cafeeiro, uma vez que, 

nos últimos anos, surgiram novos problemas como 

doenças, pragas, nematóides e maior exigência em 

qualidade pelo mercado consumidor (MENDES, 

1998). Desta maneira, para auxiliar na solução 

desses problemas, a multiplicação vegetativa 

in vitro surge como uma alternativa viável e de 

curto prazo. Ess técnica pode ser utilizada para 

minimizar dificuldades de multiplicação, o que 

pode permitir a seleção de materiais superiores, 

multiplicação rápida e tecnologia adequada para 

culturas de ciclo longo como Coffea arabica 

(RIBEIRO, 2001). 

As cultivares de Coffea arabica são 

predominantemente autopolinizadas e, portanto, 

bastante uniformes, razão pela qual são 

comumente propagadas por sementes. Contudo, 

alguns genótipos elites híbridos têm se mostrado 

resistentesà ferrugem, justificando sua propagação 

vegetativa como instrumento auxiliar em 

programas de melhoramento, ou mesmo como 

atividade comercial (MARTINS, 1985).

Algumas técnicas de cultura de tecidos 

são ótimas ferramentas para a propagação 

vegetativa in vitro ou micropropagação. Dentre 

estas, a cultura de segmentos nodais é uma 

das aplicações mais práticas da cultura de 

tecidos, envolvendo o isolamento de órgãos 

meristemáticos pré-formados, normalmente 

gemas axilares (GEORGE, 1993). 

A micropropagação de brotos explora 

o efeito da dominância apical relacionada com 

o efeito da predominância da gema terminal, 

suprindo o desenvolvimento das gemas laterais. A 

arquitetura das plantas depende das correlações 

de crescimento entre suas várias partes, e  

crescimento de ramos laterais está geralmente sob 

o controle do ápice vegetativo (VALIO, 1986).

No presente trabalho, objetivou-se 

observar a influência da gema apical, do número 

de gemas e a posição do explante no número 

de brotações in vitro em segmentos nodais de 

cafeeiro C. arabica L.
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2  MATERIAL E MÉTODOS

Segmentos nodais de C. arabica com 

aproximadamente 2 cm de comprimento, 

provenientes de plantas preestabelecidas in vitro, 

foram inoculados em tubos de ensaio (25x150mm), 

com 15 mL de meio de cultura e mantidos em 

salas de crescimento com temperatura de 25 ± 

10C e fotoperíodo de 16 horas, sob 35 μmoles.m-

2.s-1 de fluxo de fótons fotossintéticos. Foi utilizado 

o meio de cultura “MS” (MURASHIGE; SKOOG, 

1962) suplementado com 3 mg.L-1 de GA3 e 6 

mg.L-1 BAP, de acordo com Ribeiro (2001).

No primeiro experimento, em que se 

observou a influência do número de gemas 

laterais e da gema apical no número de brotações 

em segmentos nodais de cafeeiro, os tratamentos 

estabelecidos constituíram-se de: (a) segmentos 

nodais com dois pares de gemas laterais (um nó) 

com a presença da gema apical; (b) dois pares de 

gemas laterais (um nó) sem a presença da gema 

apical; (c) três pares de gemas laterais (dois nós) 

com a presença da gema apical e (d) três pares de 

gemas laterais (dois nós) sem a presença da gema 

apical; todos os tratamentos foram aplicados às 

cultivares Catuaí e Caturra.

No segundo experimento, observou-se a 

influência da posição de inoculação do explante 

(com e sem a gema apical) no meio de cultura 

no número de brotações em segmentos nodais 

de cafeeiro, os tratamentos constituíram-se de: 

(a) segmentos nodais com dois pares de gemas 

(um nó) sem a gema apical inoculada na posição 

vertical; (b) segmentos nodais com dois pares 

de gemas (um nó) com a gema apical inoculada 

na posição vertical; (c) segmentos nodais com 

dois pares de gemas (um nó) sem a gema apical 

inoculado na posição horizontal; (d) segmentos 

nodais com dois pares de gemas (um nó) com 

a gema apical inoculado na posição horizontal; 

todos os tratamentos foram aplicados às cultivares 

Caturra e Icatu.

Em ambos os experimentos, o 

delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial, com quatro 

repetições, cinco tubos por parcela, cada um 

contendo um explante. Aos 60 dias, foram 

avaliados:  número total de brotos (NTB), número 

de brotos maiores que 1 centímetro (NB >1 cm), 

peso da matéria fresca da parte aérea (PMFPA). 

Utilizou o teste Skott Knott para comparação entre 

as médias.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE 

GEMAS LATERAIS E DA GEMA 

APICAL NO NÚMERO DE 

BROTAÇÕES EM SEGMENTOS 

NODAIS DE CAFEEIRO

Houve interação significativa entre os 

pares de gemas e as cultivares para o número de 

brotos > 1 cm e para o peso da matéria fresca da 

parte aérea (Tabela 1).

O número total de brotos > 1 cm dos 

segmentos nodais variou significativamente em 

função do número de gemas e da presença da 

gema apical no explante, não havendo diferença 

significativa entre as cultivares. O melhor resultado 

foi observado com três pares de gemas (dois 

nós) sem a presença da gema apical, obtendo-

se aproximadamente cinco brotações por 

explante (Gráfico 1). O menor número total de 
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Tabela 1 -  Análise de variância para NTB, NB > 1 cm e PMFPA. UFLA, Lavras, MG, 2001.

Causas de

variação

Quadrado médio

GL NTB NB>1cm PMFPA (mg)

Cultivares 1 0,661ns 0,405ns 0,052ns

Pares de gemas 3 32,374* 1,263* 7,560*

Cult. X pares de gemas 3 0,384ns 0,668* 0,558*

Erro 24 0,157 0,077 0,116

C.V. (%) 16,34 31,82 25,21

*Significativo ao nível de 5 % de probabilidade.

ns: não significativo.

gemas ocorreu com dois pares de gemas com a 

presença da gema apical (cerca de 1 brotação por 

explante).

Gráfico 1 - Número total de brotos > 1 cm, formados 

em segmentos nodais de Coffea.arabica, em 

relação ao número de gemas e presença da 

gema apical. UFLA, Lavras, MG, 2001.

Essa diferença entre o número total 

de brotos > 1 cm, pode estar relacionada com 

a ausência da gema apical, onde se elimina o 

efeito da dominância apical e ao maior número 

de gemas existentes no explante, aumentando 

assim o número de brotos em potencial. A 

mesma resposta foi encontrada em estudos com 

segmentos nodais de eucalipto, realizado por 

Correia (2000). De acordo com esse autor, o corte 

da gema apical faz com que sejam retomados os 

processos de divisão celular e desenvolvimento 

dos meristemas laterais.

Peres e Kerbauy (2000) relatam que 

a dominância apical está relacionada com o 

efeito da predominância da gema terminal 

sobre o desenvolvimento das gemas laterais e 

que a retirada da porção apical de um ramo é 

um método simples para eliminar a dominância 

apical. Afirmam, também, que a aplicação do 

ácido indol acético, (AIA), no lugar da gema apical 

despontada mantém o controle anteriormente 

estabelecido pela gema apical e que a aplicação 

de inibidores de transporte de auxinas próximo a 

gema apical exerce o mesmo papel do corte desta. 

Os autores deixam claro, portanto, que o controle 

da gema apical sobre os meristemas laterais é 

exercido por uma auxina que é sintetizada no 

ápice e transportada aos meristemas laterais. 

Os dados obtidos em segmentos nodais de 

C. arabica mostram que o crescimento das gemas 

mais próximo ao ápice (proximais) não inibe por 

completo o crescimento das gemas mais abaixo do 

ápice (distais), concordando com Correia (2000) 

que observou isto em segmentos nodais in vitro de 

Eucalyptus spp.
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Na cultivar Catuaí, o menor número de 

brotos > 1 cm foi obtido em segmentos nodais com 

a presença da gema apical, indicando mais uma 

vez a dominância apical (Tabela 2). Em relação à 

cultivar Caturra, observou-se que esta característica 

NB > 1 cm não diferiu entre os tipos de explantes, 

mesmo com ou sem a gema apical. A diferença 

no número de brotos maiores que 1 cm entre as 

cultivares provavelmente está relacionada com 

fatores genéticos, pois a capacidade de regeneração 

e crescimento in vitro pode estar associada ao 

genótipo. As respostas do desenvolvimento in 

vitro são regidas pela constituição genética (Hu & 

Ferreira, 1998).

 Ribeiro el al. (2002) também constatou 

o mesmo ao observar a propagação in vitro de 

diferentes genótipos de C. arabica L., concordando 

com Pinto (1998), quando este relata que as 

espécies vegetais podem responder diferentemente 

umas das outras ao meio em que se encontram e 

que dentro de uma mesma espécie as cultivares 

também podem apresentar exigências diferentes, 

portanto, a adaptação, desenvolvimento, o 

crescimento e sobrevivência do explante podem 

variar significativamente entre plantas.

O resultado concorda com Forni (1999), 

que observou maior número de brotos acima de 

1 cm de altura utilizando explantes com três pares 

de gemas em associação com 9 mg.L-1 de BAP 

adicionado ao meio de cultura MS (MURASHIGE; 

SKOOG, 1962).

O maior PMFPA foi obtido nos tratamentos 

dois e três pares de gemas sem a presença da gema 

apical, e houve diferença significativa entre as 

cultivares quando foram usados três pares de gemas 

com ou sem a gema apical (Tabela 3).

Tabela 2 - Número de brotos maiores que 1 cm de altura em segmentos nodais de Coffea arabica, em função do 

número de gemas e gema apical. UFLA, Lavras, MG, 2001.

NB > 1cm

Caturra Catuaí

2 pares de gemas 1,0 aA 1,2 aA

3 pares de gemas 1,2 aA 1,5 aA

2 pares de gemas + gema apical 0,7 aA 0,2 bB

3 pares de gemas + gema apical 1,1 aA 0,2 bB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao 

nível de 5%.

Tabela 3 - Peso da matéria fresca da parte aérea de segmentos nodais de Coffea arabica, em função do número de 

gemas e gema apical. UFLA, Lavras, MG, 2001.

 
PMFPA (mg)

Caturra Catuaí

2 pares de gemas 55,30 aA 58,05 bA

3 pares de gemas 70,67 aB 87,50 aA

2 pares de gemas + gema apical 15,72 cA 8,87 cA

3 pares de gemas + gema apical 34,37 bA 11,4 cB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si pelo teste de 

Scott Knott ao nível de 5%.
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Provavelmente, esse comportamento dos 

segmentos nodais ocorreu por causa do efeito 

da dominância apical (CORREIA, 2000) e para 

diferença entre as cultivares, por fatores genéticos 

(RIBEIRO et al., 2002). Krikorian (1991) afirma 

que a habilidade para a neoformação de gemas 

em segmentos nodais de cafeeiro varia de uma 

espécie para outra, existindo em C. arabica, C. 

canephora, no híbrido interespecífico da primeira 

geração de C. arabica (arabusta) e igualmente nos 

híbridos dessas duas espécies. 

Forni (1999) obteve os melhores resultados 

de peso da matéria fresca da parte aérea, em 

cafeeiro, utilizando dois e três pares de gemas, 

mesmo resultado encontrado no presente trabalho.

3.2 INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO DO 

EXPLANTE NO MEIO DE CULTURA 

NO NÚMERO DE BROTAÇÕES 

EM SEGMENTOS NODAIS DE 

CAFEEIRO

Houve efeito significativo para todas as 

variáveis (NTB, NB > 1 cm, PMFPA) somente para 

o tratamento posição do explante (constituído de 

explantes na posição vertical e horizontal, com e 

sem a gema apical) (Tabela 4).

Em relação ao NTB, a inoculação do 

explante na posição vertical sem a gema apical 

promoveu aumento no número total de brotos, 

alcançando aproximadamente 3,5 brotos por 

explante (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Número total de brotos de segmentos 

nodais de Coffea arabica, em relação à 

posição de inoculação do explante com 

e sem a gema apical. UFLA, Lavras,MG, 

2001.

Esses resultados concordam com Dublin 

(1991), quando relata que também obteve maior 

número de ramos inoculando explantes de 

cafeeiro verticalmente.

A posição vertical com a gema apical 

apresentou maior número de brotos acima de 1 

cm (Gráfico 3), sugerindo que a melhor posição 

de inoculação é a vertical e que, por causa da 

dominância apical, o explante passa a crescer 

mais e a emitir menor número de brotações. 

Tabela 4 - Análise de variância para NTB, NB > 1 cm e PMFPA. UFLA, Lavras, MG, 2001.

Causas de

variação

Quadrado médio

GL NTB NB>1cm PMFPA (mg)

Cultivares 1 0,180ns 0,061ns 0,004ns

Posição do explante 3 17,418* 1,474* 4,749*

Cultivar X posição 3 0,273ns 0,104ns 0,051ns

Erro

C.V. (%)
24

0,232

38,19

0,042

61,93

0,047

33,25
*Significativo ao nível de 5 % de probabilidade.

ns: não significativo.
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Segundo Correia (2000), as plantas que crescem 

sem ramificações apresentam uma forte influência 

apical, enquanto as plantas que apresentam 

elevados lançamentos de brotos laterais têm 

evidentemente pouca ação da gema apical.

Gráfico 3 - Número de brotos maiores que 1 cm 

de segmentos nodais de Coffea arabica, 

em relação à posição de inoculação do 

explante com e sem a gema apical. UFLA, 

Lavras, MG, 2001

O tratamento que proporcionou maior 

peso da matéria fresca da parte aérea (58 mg 

de matéria fresca) foi o tratamento relacionado 

com a posição vertical e sem a presença da gema 

apical (Gráfico 4). Esse comportamento pode ser 

por causa do desenvolvimento do maior número 

de brotações, principalmente por quebra da 

dominância apical proporcionada pela retirada 

da gema apical. Segundo Salisbury e Ross (1992), 

nos caules da maioria das espécies, a gema apical 

exerce uma influência inibitória (dominância 

apical) sobre as gemas laterais (axilares), impedindo 

e retardando seu desenvolvimento. Relatam que 

essa dominância é ocasionada  por causa do 

efeito da auxina, um fitohormônio produzido no 

ápice do vegetal, distribuído por um transporte 

polarizado do ápice para o resto do vegetal. Um 

dos efeitos das auxinas está relacionado com 

o crescimento do vegetal, pois atuam sobre a 

parede celular deste, provocando sua elongação 

ou distensão e, 0

Gráfico 4 - Peso da matéria fresca da parte aérea 

de segmentos nodais de Coffea arabica, 

em relação à posição de inoculação do 

explante com e sem a gema apical. UFLA, 

Lavras, MG, 2001.

4 CONCLUSÕES

Os segmentos nodais de Coffea arabica 

com três pares de gemas  sem a gema apical 

inoculados na posição vertical proporcionam 

obtenção de maior número de brotações.

Existe diferença no desenvolvimento do 

broto entre diferentes cultivares de C. arabica.

GERMINATION INDUCTION IN 
VITRO IN NODAL SEGMENTS OF 

Coffea arabica L.1

ABSTRACT
Coffee is one of the most important products in 
international market, and through conventional 
methods, the improving techniques of this species need 
a relatively long period. \This and the resources used 
are limiting factors to obtain cultivars in relatively short 
period. Facing this fact, the vegetative multiplication in 
vitro appears as a viable alternative and of short term 
for these problems solution.  The present work had as 
objective to study the induction of germination in nodal 
segments, observing the influence of the apical gem, the 
number of gems and position of explants inoculation of 
Coffea arabica L. (Caturra, Catuaí e Icatu). The samples 
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were provenient of pre estabilished plants in vitro. For 
that, it was used the culture way “MS” (MURASHIGE; 
SKOOG, 1962) suplemented with 3 mg.L-1 de GA3 + 
6 mg.L-1 de BAP. The experiments were incubated in 
growing rooms with temperature of 25 ± 1 oC and 
photo period of 16 hours, under 35 μmol.m-2.s-1 of 
photosynthetic photons flux. Coming to the conclusion 
that the explants utilizations without the apical gem, 
with three lateral gem pairs and inoculated in the 
vertical position, favoured  the germinations in the nodal 
segments in the tested Coffea arabica L. cultivars.

Keywords:  Coffee tree. Tissues  culture. 
Micropropagati
 on.Transplantation in vitro.
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