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As geadas (temperaturas negativas) podem comprometer a viabilidade econômica da cultura do 

café, pois provocam danos na folha e nos frutos nos anos de ocorrência, porém também pode 

afetar as produções subsequentes. Até o momento, não existem cultivares de café arábica com 

um bom nível de tolerância às temperaturas negativas. O objetivo desse estudo foi verificar se 

progênies de café arábica portadoras de genes de C. racemosa possuem tolerância à geada. Foi 

avaliado um experimento em campo (E0618) no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), em 

Londrina-PR-Brasil, instalado no delineamento em blocos ao acaso com três repetições e cinco 

plantas por parcela. Duas geadas consecutivas ocorreram nos dias 27 e 28 de junho de 2011, com 

temperatura de 1,6ºC no abrigo meteorológico. Foram avaliadas 11 progênies F2RC5 derivadas 

de retrocruzamentos (RCs) de diferentes genótipos de café arábica com uma planta F2 do 

genótipo C1195-5-6-2. O cafeeiro C1195-5 é um híbrido entre C. arabica e C. racemosa 

(C1195). O híbrido C1195-5 foi retrocruzado, naturalmente, duas vezes com C. arabica 

originando a progênie F1RC2 denominada C1195-5-6-2. Como testemunhas foram utilizadas as 

cultivares de C. arabica ‘IAPAR 59’, ‘Tupi IAC 1669-33’ (‘Tupi’), ‘Catuaí Vermelho IAC 99’ 

(‘Catuaí’) e ‘Mundo Novo IAC 376-4’, todas sensíveis às temperaturas negativas. As avaliações 

dos danos foram efetuadas 20 dias após a exposição às temperaturas negativas. Essas avaliações 

foram visuais utilizando uma escala de notas de 1 a 5, onde: 1 = ausência de dano; 2 = 25% da 

área foliar danificada; 3 = 50% da área foliar danificada; 4 = 75% da área foliar danificada e 5 = 

100% da área foliar danificada. Os danos foliares foram classificados de acordo com a nota 

média das avaliações, onde: 1,00 = sem danos; 1,01 a 2,00 = danos leves; 2,01 a 3,00 = danos 

moderados; 3,01 a 4,00 = danos severos; 4,01 a 5,00 = danos muito severos, com morte de 

plantas. Em todas as testemunhas sensíveis os danos foliares médio foram severos e não 

diferiram estatisticamente de dois genótipos. Oito progênies foram mais tolerantes que as 

testemunhas e apresentaram danos foliares moderados. Somente o genótipo IAPAR 05357 

apresentou danos foliares leves e foi derivado do cruzamento ‘Catuaí’ x [‘Tupi’ x (C1195-5-6-2 

x ‘Tupi’)]. A tolerância à geada dessas progênies foi originada da espécie C. racemosa, citada 

em outros estudos como sendo tolerante. As progênies mais tolerantes serão avançadas para a 

geração F3 visando obter cultivares. 
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