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RESUMO 

 
O café é uma cultura de grande importância econômica no Brasil. No país, o principal 

problema fitosanitário de cafeeiros é a praga conhecida por bicho-mineiro (Leucoptera 

coffeella), que gera perdas de produtividade em alta escala. O Programa de 

Melhoramento Genético em Café do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 

desenvolveu híbridos entre as espécies Coffea arabica e Coffea racemosa que 

possuem diferentes níveis de resistência contra o ataque de L. coffeella, porém o 

mecanismo de resistência nessa interação não foi elucidado. Há quase 20 anos 

estudos têm sido realizados nesse sentido e nenhuma correlação foi encontrada, 

porém sabe-se que a antibiose possui papel fundamental nessa resistência. 

Desvendar o mecanismo de resistência e encontrar os aleloquímicos responsáveis é 

de suma importância para a seleção precoce de plantas e obtenção de novos 

cultivares resistentes. Portanto, o objetivo desse trabalho foi utilizar diferentes 

abordagens metabolômicas para identificação de aleloquímicos que possam mediar a 

resistência em híbridos considerados resistentes. Plantas resistentes e suscetíveis, 

atacadas ou não pelo bicho-mineiro foram utilizadas durante o trabalho. Foram 

avaliados num contexto de metabolômica alvo os ciclotídeos, diterpenos (cafestol, 

caveol e 16-metil-cafestol), taninos hidrolisáveis ou condensados, ácido ursólico na 

cera cuticular e nos tecidos foliares internos, além da análise de metabolômica global 

por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) e por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Foi encontrado 

que os teores de taninos condensados nas folhas e de ácido ursólico na cera cuticular, 

possuem diferença estatística durante a infestação do bicho-mineiro. Além disso, 

verificou-se a presença de um alcaloide piridínico, nunca antes relatado no gênero 

Coffea, detectado apenas no genótipo resistente e com aumento de teor durante o 

desenvolvimento da infestação pelas lagartas do bicho-mineiro. Portanto, sugere-se 

que a antibiose seja relacionada aos taninos condensados, ácido ursólico na cera 

cuticular e/ou o aleloquímico da classe dos alcaloides. 

 

Palavras-chave: taninos; ácido ursólico; cera cuticular; resistência; metabolômica; 

aleloquímicos; alcaloides. 
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ABSTRACT 

 

Coffee is a crop of great economic importance in Brazil. In the country, the major pest 

is an insect called the coffee leaf-miner (Leucoptera coffeella), popularly known as 

“bicho-mineiro”, which generates huge losses in the productivity of beans. The Coffee 

Breeding Program from the Agronomic Institute of Campinas (IAC) developed hybrids 

between Coffea arabica and Coffea racemosa species that have different levels of 

resistance against L. coffeella, but the mechanism of resistance in this interaction has 

not been elucidated. Studies have been carried out in this direction for almost 20 years 

and no correlation has been found, but it is known that antibiosis plays a fundamental 

role in the insect-plant resistance. Unraveling the resistance mechanism and finding 

the responsible allelochemicals is of great importance for the early selection of plants 

and obtaining new resistant cultivars. Therefore, the objective of this work was to use 

different metabolomic approaches to identify allelochemicals that can mediate the 

resistance in hybrids considered resistant. Resistant or susceptible plants, attacked or 

not by the coffee leaf-miner were used during the work. Cyclotides; diterpenes 

(cafestol, kaweol and 16-methyl-cafestol); hydrolyzable or condensed tannins; ursolic 

acid in the cuticular wax or in the internal leaf tissues were evaluated in a context of 

target metabolomics and liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-

MS) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) were also 

used for the untarget metabolomics analysis. It was found that the content of 

condensed tannins in the leaves and ursolic acid in the cuticular wax, have statistical 

differences during the insect infestation. Furthermore, the presence of a pyridine 

alkaloid never reported in the Coffea genus was found only in the resistant genotype 

and an accumulation of this compound was observed during the coffee leaf-miner 

infestation. Therefore, it is suggested that antibiosis may be related to the following 

allelochemicals: condensed tannin, ursolic acid in the cuticular wax and/or the pyridine 

alkaloid. 

 

Key-words: tannin; ursolic acid; cuticular wax; resistance; metabolomics; 

allelochemicals; alkaloids.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Café  
 

 O café (gênero Coffea) é uma planta de extrema importância cultural e 

econômica, sendo o Brasil, o maior produtor e exportador mundial de grãos. 

Em 2020, o café registrou safra recorde no país com a produção de 63,08 

milhões de sacas, sendo exportadas 36,8 milhões de sacas, o que movimentou cerca 

de US$ 5,5 bilhões (CONAB, 2021). 

 

1.2 Bicho-mineiro (Leucoptera coffeella) 
 

 A planta de café é hospedeira de uma ampla gama de artrópodes, 

principalmente da classe dos insetos. Já foram reportados mais de 850 diferentes 

insetos que atacam o gênero Coffea, dentre eles os mais importantes ao redor do 

mundo são: Hypothenemus hampei (“broca-do-café”), Xylotrechus quadripes e 

Leucoptera coffeella (bicho-mineiro) (LE PELLEY; 1973). 

Leucoptera coffella pertence à ordem Lepidoptera (mariposas) e é considerado 

um inseto minador. Possui metamorfose completa em que as lagartas são confinadas, 

ou seja, se alimentam e vivem nos tecidos internos das folhas em pelo menos um dos 

estádios larvais (POWELL, 1980). 

Leucoptera coffeella, popularmente conhecida como bicho-mineiro, é a praga 

mais importante da cultura do café no Brasil. Apesar de ser uma praga da folha, gera 

perdas na produtividade de grãos que podem chegar até 50% (GAITÁN et al., 2016; 

SOUZA; REIS; RIGITANO, 1998).  

O bicho-mineiro é uma praga exótica, de origem africana, relatada no Brasil a 

partir de 1851, provavelmente introduzida através de mudas de café provenientes das 

Antilhas e da Ilha de Reunião (antiga Ilha Bourbon). No continente africano, outras 

três mariposas que atacam café são encontradas, quais sejam Leucoptera meyricki, 

Leucoptera coma e Leucoptera caffeina. Entretanto, dentre essas pragas de café, 

apenas L. coffeella é considerada estritamente monofágica, isto é, só ataca o gênero 

Coffea (DANTAS et al., 2020; TAUNAY, 1943). 

A Figura 1 destaca as regiões do mundo onde L. coffella se encontra, 

localizadas principalmente na América Central, América do Sul e continente Africano. 
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Figura 1 - Mapa mundial indicando as regiões onde a presença de Leucoptera coffeella já foi 
relatada 

 
Fonte: CABI, 2021 

 

O bicho-mineiro possui metamorfose completa, passando pelas fases de ovo, 

lagarta, pupa e adulto (Figura 2) com dimorfismo sexual na proporção de 1:1. Seu ciclo 

de vida e reprodução ocorre da seguinte maneira: primeiramente, ovos são colocados 

pela fêmea na superfície adaxial das folhas de café, sendo muito difíceis de enxergar 

a olho nu. Essa fase pode ter duração de até 20 dias quando, então, eclodem as 

lagartas.  

Após a eclosão, as lagartas perfuram o tecido foliar pela parte inferior dos ovos, 

que estão em contato com a folha, não tendo interação com o ambiente externo. As 

lagartas perfuram a epiderme foliar e penetram no mesófilo, alimentando-se das 

paredes do parênquima paliçádico formando túneis pela folha.  

A lagarta possui 4 instares de desenvolvimento e é possível encontrar na 

mesma folha lagartas em diferentes estágios. A duração da fase larval varia entre 7 e 

26 dias dependendo da temperatura ambiente e o tamanho da lagarta pode chegar a 

3,5 mm. É durante o terceiro e quarto período de desenvolvimento que as lagartas 

comem mais e causam maior dano às folhas. 

Após o período larval, as lagartas saem dos túneis e formam casulos na parte 

exterior abaxial das folhas. A duração do estádio de crisálida e a quantidade das pupas 

que viram adultos são muito dependentes da temperatura. Entre 27-30 ºC as 

condições são mais favoráveis, nas quais 95% das pupas se tornam adultos em 

apenas 5 dias. 

A mariposa adulta de L. coffeella mede aproximadamente 6,5 mm de 

envergadura, possui coloração prateada, hábito crepuscular noturno e se alimenta de 
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uma solução açucarada excretada por afídeos, chamada de “honeydew”. As fêmeas 

põem aproximadamente 75 ovos em 13,4 dias nas folhas de café suscetíveis, com 

maior parte no 4 º dia de vida. A expectativa de vida é de 13 - 14 dias se alimentadas, 

se não alimentadas é de 4-5 dias. Entretanto, a temperatura é muito influente nos dias 

de duração de cada fase (GUERREIRO-FILHO, 2006; SOUZA; REIS; RIGITANO, 

1998). 

É possível encontrar essa praga o ano todo no Brasil, porém os picos de 

infestação geralmente são nos meses de abril/maio e em setembro/outubro (SOUZA; 

REIS; RIGITANO, 1998). 

 
Figura 2 – Ciclo biológico do bicho-mineiro A) ovos, B) lagartas, C) pupa e D) adulto 

 
Fonte: Autor 

 

Com o consumo das células do parênquima paliçádico da folha pela lagarta, o 

fluxo de água, sais minerais e matéria orgânica são dificultados para a planta. A folha 

necrosada diminui a capacidade de fotossíntese, que pode cair prematuramente pelo 

aumento no nível de etileno, causando enormes prejuízos na produtividade dos grãos. 

A longevidade de plantas atacadas também é comprometida pelo aumento de energia 

necessária para reparar a parte aérea danificada da planta (SOUZA; REIS; 

RIGITANO, 1998).  
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As folhas atacadas pelo bicho-mineiro são bastante características, mesmo 

depois que as pupas atingem a fase adulta, as minas formadas durante a fase larval 

são evidentes (Figura 3). Geralmente, as folhas jovens são mais resistentes e as 

velhas são mais sensíveis. As fêmeas preferem colocar os ovos em folhas verdes a 

amareladas e, maduras a jovens. 

 
Figura 3 - Aparência das folhas atacadas pelo bicho-mineiro. A) mudas vistas de cima, B) 

folha de café com minas, C) folha de café com mina descascada, evidenciando as lagartas 

 

 
Fonte: Autor 
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1.3 Resistência do café ao bicho-mineiro 
 
Dentre as espécies de café conhecidas, diferentes níveis de resistência ao 

bicho-mineiro são descritos. Algumas espécies são consideradas altamente 

resistentes, enquanto outras são altamente suscetíveis, moderadamente resistentes 

ou moderadamente suscetíveis ao bicho-mineiro (Tabela 1).  O grau de resistência é 

avaliado por uma escala de pontos baseada na taxa de oviposição, mortalidade das 

lagartas e tamanho da área lesionada (GUERREIRO-FILHO, 2006).   

Das atuais 130 espécies de Coffea descritas (DAVIS; RAKOTONASOLO, 

2021), os grãos de maior interesse comercial são provenientes das espécies C. 

arabica e Coffea canephora, em especial C. arabica que possui alto valor agregado 

por produzir grãos de melhor qualidade (FARAH; FERREIRA, 2015). Entretanto, 

ambas as espécies são suscetíveis ao bicho-mineiro (GUERREIRO-FILHO, 1994). 

 
Tabela 1 - Classificação da resistência ao bicho-mineiro de diferentes espécies de café 

Espécies Resistência 

C. stenophylla, C. salvatrix, C. liberica var. 
liberica, C. brevipes, C. anthonyi, C. jasminoides e C. 

farafaganensis 
Altamente resistente 

C. kapakata, C. eugenioides, C. racemosa, C. 

liberica var. dewevrei, C. humilis, C. tetragona, C. 

tsirananae, C. resinosa, C. millotii, C. bertrandii, C. 

dolichophylla e C. bonnieri 

Moderadamente resistente 

C. congensis, C. sessiliflora, P. travancorensis e 
C. perrieri e C. canephora 

Moderadamente suscetível 

C. arabica Altamente Suscetível 

 

1.4 Mecanismos de defesa 
 
As diferenças nos graus de resistência entre os genótipos de café podem ser 

explicadas pelas diferentes interações entre cada genótipo e o inseto. A relação de 

resistência inseto-planta é classificada em três principais mecanismos de defesa: 

antixenose, antibiose e tolerância. 

A antixenose, também conhecida como não-preferência, é descrita por 

características físicas ou químicas que certas plantas possuem que as tornam menos 

atrativas para alimentação, oviposição e colonização. Os insetos utilizam percepções 

olfativas, gustatórias, tácteis e visuais para realizarem a seleção do hospedeiro 
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(KOGAN; ORTMAN, 1978; SMITH, 2005). O método de percepção mais eficaz é o 

olfativo e estudos com compostos voláteis das plantas têm sido extensivamente 

realizados (BERNAYS; CHAPMAN, 1994). 

A antibiose é o mecanismo em que as plantas produzem efeitos deletérios aos 

herbívoros que as escolheram para se alimentarem, causando mortalidade na fase 

imatura e adulta, ou viabilizando a formação defeituosa de adultos e/ou pupas, com 

redução do tamanho e peso dos insetos, entre outros. Esses mecanismos são 

variados, podendo ser mecânicos/físicos, com produção de metabólitos secundários 

ou de proteínas (tóxicas ou anti-nutritivas) pelas plantas ou combinações destes. Na 

antibiose, a reposta é induzida por certos processos de sinalização, como a 

alimentação do herbívoro, em que a planta possui a capacidade de reconhecer sinais 

de células danificadas ou mesmo de moléculas não próprias, como as enzimas 

salivares, e passam a produzir fito-hormônios sinalizadores de defesa (por exemplo, 

ácido jasmônico, ácido salicílico, ácido abscísico e etileno) (SMITH, 2005; WAR et al., 

2012). 

A tolerância é definida como a capacidade que uma planta possui de suportar 

ou recuperar-se de danos causados por herbívoros quando comparada a uma planta 

também danificada sem nenhuma característica de resistência, ou seja, suscetível 

(SMITH, 2005). 

Os mecanismos utilizados na defesa planta-inseto podem ser alcançados pelas 

plantas por dois efeitos principais: os morfológicos, que são barreiras físicas impostas 

às pragas, como tricomas, tecidos e cera cuticular espessas, espinhos, entre outros 

ou químicos, como a presença de metabólitos secundários ou proteínas (SMITH, 

2005; PAINTER, 1951). 

Os metabólitos secundários envolvidos nessas interações são chamados de 

semioquímicos, que são classificados em relação à sua ação intraespecífica ou 

interespecífica, ou seja, feromônios e aleloquímicos, respectivamente.  

Os aleloquímicos, geralmente, são metabólitos secundários como alcaloides, 

aminoácidos não proteicos, glicosídeos cianogênicos, glucosinolatos, terpenos, 

saponinas, policetídeos, flavonoides e fenilpropanoides. São ainda subdividos em 

relação aos benefícios para o emissor e/ou para o receptor. Os cairomônios são 

benéficos ao receptor, os sinomônios são benéficos para ambos, emissor e receptor, 

e os alomônios são benéficos ao emissor (Figura 4). 
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Figura 4 - Classificação clássica dos semioquímicos em função do tipo de interação (intra- 
ou inter-específica) e benefício (emissor e/ou receptor) 

 

 
Fonte: Autor 

 
Os tipos de respostas na defesa planta-herbívoro podem ser classificados em 

constitutivos ou induzidos. Os constitutivos estão sempre presentes nas plantas, 

enquanto os induzidos são produzidos apenas em reação ao estresse ou dano 

causado pelos herbívoros (KARBAN; MYERS, 1989). 

Os mecanismos de defesa podem ser também divididos em diretos ou indiretos. 

Os diretos exercem efeitos deletérios diretamente nos herbívoros, enquanto os 

indiretos são usados para atrair organismos predadores ou parasitas para que 

ataquem o herbívoro (MITHÖFER; BOLAND, 2012). 

O mecanismo de resistência ao bicho-mineiro em diferentes espécies de café 

ainda não foi validado. Porém, a antibiose foi sugerida como mecanismo de 

resistência predominante (GUERREIRO-FILHO, 2006; MAGALHÃES et al., 2004; 

MONDEGO et al., 2005). Além disso, Magalhães et al. (2008a) correlacionaram 

positivamente o composto p-cimeno com a preferência na oviposição de mariposas 

adultas de L. coffeella e Matos et al. (2011) observaram que a oviposição é menor em 

genótipos resistentes e maior em genótipos suscetíveis. Ambos os trabalhos, sugerem 

também o mecanismo de antixenose na resistência ao bicho-mineiro. 

 

1.5 Melhoramento genético  
 
Atualmente, uma das maneiras mais eficientes ao combate do bicho-mineiro é 

a utilização de defensivos agrícolas. Porém, existem estudos mostrando que o bicho-

mineiro se tornou resistente a diversas classes de inseticidas químicos, como os 

organofosfatos, diamidas e neonicotinoides (COSTA et al., 2016; FRAGOSO et al., 

2002; LEITE et al., 2020). Portanto, o melhoramento genético para desenvolvimento 

de cultivares resistentes é uma maneira eficaz e sustentável a ser utilizada para a 

produção de café. 
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O Programa de Melhoramento Genético de Café do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), utilizou C. racemosa como doadora de genes de resistência a serem 

transferidos para C. arabica através de cruzamentos controlados. Os híbridos 

resistentes foram selecionados e cruzados novamente com C. arabica. Guerreiro-

Filho et al. (1999) correlacionaram a seleção dos híbridos melhorados a dois genes 

complementares e dominantes, denominados Lm1 e Lm2. 

 Alguns híbridos resistentes foram distribuídos a programas diversos de 

melhoramento do cafeeiro conduzidos por outras instituições nacionais e deram 

origem a cultivar Siriema, registrada pelo Procafé, MG. A cultivar Siriema possui 

resistência múltipla, tanto ao bicho-mineiro quanto à ferrugem do cafeeiro na mesma 

planta. 

 

1.6 Estudos realizados sobre a interação café-L. coffeella 

 
O mecanismo de resistência envolvido na interação entre bicho-mineiro e 

genótipos resistentes de café ainda não foi totalmente desvendado. Muitas hipóteses 

já foram levantadas, investigadas e descartadas, evidenciando a complexidade do 

mecanismo envolvido nessa interação. 

Guerreiro-Filho e Mazzafera (2000) correlacionaram o teor de cafeína em folhas 

de C. racemosa, C. arabica e seus híbridos interespecíficos (resistentes e suscetíveis) 

com a magnitude do dano causado pelo inseto e concluíram que a cafeína não é um 

composto tóxico às lagartas de L. coffeella. 

Similarmente, Magalhães et al. (2010) determinaram o teor dos ácidos 

clorogênicos, ácido caféico e dos alcaloides cafeína, 7-metilxantina, teobromina e 

xantina em folhas de diversos genótipos de C. arabica, C. canephora, C. racemosa e 

híbridos com diferentes graus de resistência. A determinação foi feita antes e sete dias 

após a infestação. Os teores de ácido caféico e dos alcaloides citados variaram muito 

pouco, não sendo correlacionados com a resistência. Já os teores dos ácidos 

clorogênicos diminuíram até 4 vezes em alguns genótipos após a infestação. 

Magalhães et al. (2008b) levantaram a hipótese de que os ácidos clorogênicos 

e a cafeína presentes nas folhas do cafeeiro afetam a preferência na oviposição. Os 

autores observaram que folhas com maior teor de cafeína são positivamente 

correlacionadas com a preferência das fêmeas por oviposição. Para confirmar a 

hipótese, os autores borrifaram uma solução de cafeína em folhas de café com baixos 
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níveis dessa substância e a preferência na oviposição foi aumentada, confirmando a 

hipótese levantada.  

Melo et al. (2006) e Ramiro et al. (2006) investigaram o papel das enzimas 

peroxidase (PER) e polifenoloxidase (PFO) no mecanismo de defesa de diferentes 

genótipos. Porém, nenhuma correlação entre a atividade das enzimas e a resistência 

foi estabelecida. 

Ramiro et al. (2003) e Ramiro; Guerreiro-Filho e Mazzafera (2006), avaliaram 

as características anatômicas foliares dos híbridos resistentes e suscetíveis durante o 

ataque do inseto e não encontraram correlação entre a espessura dos tecidos foliares 

e a resistência. Nesse mesmo trabalho, os autores também avaliaram a quantidade 

de compostos fenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteu (FC); o teor de fenólicos 

nas folhas de café não foi alterado pela presença da lagarta, pelo contrário, foi 

observado um decréscimo numérico na quantidade dos mesmos, ainda que não 

estatisticamente significativo. 

Magalhães et al. (2008a) avaliaram os voláteis presentes nas folhas e a 

preferência por oviposição correlacionou-se com altas concentrações de p-cimeno e 

baixas concentrações de β-cimeno. Pelo olfatômetro foi possível confirmar que o p-

cimeno é um mediador na interação da planta com o bicho-mineiro. 

Mondego et al. (2005, 2011) estudaram a expressão gênica entre híbridos 

resistentes e suscetíveis gerados a partir do cruzamento de C. arabica e C. racemosa 

durante o ataque do bicho-mineiro em diferentes momentos da infestação (controle 

não infestado, pós-oviposição e pós-eclosão). Os resultados indicaram que em 

plantas não-infestadas, a resistência ao bicho-mineiro pode ser derivada de uma 

maior expressão basal de genes relacionados com defesa/estresse (PLD, LOX-3, 

GRP, VSP, LEA, LTP, PR-8) em plantas resistentes do que em plantas suscetíveis, e 

que plantas resistentes possuem um mecanismo de sinalização de defesa disparado 

pela oviposição de L. coffeella, podendo desencadear uma cascata de sinalização que 

ativa a expressão gênica. Dentre os genes diferencialmente expressos, foi 

caracterizado um gene denominado de CoMir (“Coffea miraculin”) que codifica uma 

proteína do tipo miraculina. Essas proteínas são do tipo inibidoras de proteinases, 

importantes na defesa das plantas contra insetos e na regulação da proteólise durante 

o desenvolvimento da planta. O gene CoMir expressou a proteína após a oviposição 

do bicho-mineiro em plantas resistentes, mas não foi induzido após a eclosão da 

lagarta do bicho-mineiro em plantas resistentes, nem tampouco em plantas 
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suscetíveis. Esse resultado sugeriu que esse inibidor de proteases, possa mediar ou 

ser responsável pelo bloqueio do desenvolvimento da lagarta durante a infestação em 

plantas resistentes, porém essa hipótese ainda não foi confirmada. 

Cardoso et al. (2014) compararam a expressão gênica em dois híbridos 

provenientes do cruzamento entre C. arabica e C. racemosa, suscetível e resistente 

ao bicho-mineiro, em três momentos (T0: antes, T1: durante e T2: após a infestação). 

Foi observado que o híbrido resistente possui perfil gênico diferente do suscetível 

antes mesmo do ataque. Aproximadamente 2.137 genes (1.268 up-regulados e 873 

down-regulados) diferentes foram encontrados no genótipo resistente. Os genes 

associados à biossíntese do ácido jasmônico, regulador hormonal que atua no 

mecanismo de defesa vegetal e também como sinalizador de estresse, foram 10 

vezes mais expressos no híbrido resistente do que no suscetível antes do ataque, 

evidenciando uma resposta de defesa mais rápida. Os transcritos associados à 

enzima fenilalanina amonioliase (PAL), enzima que catalisa a primeira etapa da 

biossíntese de fenilpropanóides, foram up-regulados apenas no T0 em plantas 

resistentes, diminuindo nas demais etapas com o desenvolvimento do inseto. Em 

plantas suscetíveis, os transcritos da PAL aumentaram no final da infestação (T2). 

Porém, genes da síntese de ligninas e isoflavonas, como álcool cinamílico 

desidrogenase e isoflavona redutase, foram down-regulados em plantas resistentes. 

Já as enzimas flavonoide 3’-hidroxilase e leuconianidina dioxigenase foram up-

reguladas em todos os momentos no genótipo resistente, evidenciando que a 

biossíntese de antocianinas e taninos é favorecida em relação às flavonas, ligninas e 

isoflavonas com o ataque do bicho-mineiro. Entretanto, enzimas importantes 

relacionadas com a defesa vegetal também são up-reguladas como a glutationa-S-

transferase e a inibidora de cisteína-protease, evidenciando a complexidade da 

resposta do mecanismo de defesa. 

Kitagami et al. (2013) investigaram a cera epicuticular de folhas não infestadas 

pelo bicho-mineiro de C. arabica, C. canephora, C. racemosa e híbridos resistentes 

ou suscetíveis provenientes do cruzamento entre C. arabica e C. racemosa. Apesar 

de ser encontrado aproximadamente duas vezes mais cera por área foliar em C. 

racemosa do que nas outras amostras, essa característica parece não ter sido 

transmitida aos híbridos. As amostras foram analisadas por GC-MS e GC-FID para 

determinação do perfil químico, porém nenhuma correlação entre a resistência ao 

bicho-mineiro e a composição das ceras foi identificada. 
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Alves et al. (2011) verificaram o efeito do extrato metanólico seco de folhas de 

C. racemosa (espécie resistente) pulverizado sobre folhas de C. arabica (espécie 

suscetível), para o teste de oviposição com chance de escolha pelo bicho-mineiro. Os 

autores observaram que as plantas tratadas com o extrato seco foram menos 

preferidas para oviposição. A seguir, os autores realizaram o teste de efeito ovicida, 

no qual mudas de C. arabica contendo ovos do bicho-mineiro foram pulverizadas com 

o mesmo extrato, verificando-se redução significativa na eclosão de lagartas e, 

segundo análise por microscopia eletrônica de varredura, os ovos não viáveis 

apresentaram anomalias nas superfícies externas. Porém, o fracionamento bioguiado 

para isolamento das substâncias ativas responsáveis por essa atividade não foi 

realizado. 

Santos-Júnior et al. (2018) avaliaram o efeito dos extratos metanólicos de 19 

plantas, secos e pulverizados sobre folhas de C. arabica, em relação à taxa de 

oviposição do bicho-mineiro. Dentre os extratos testados, somente o proveniente da 

planta Merremia tomentosa (velame-do-campo) foi ativo na redução da oviposição. 

Por fracionamento bioguiado, foram isoladas duas substâncias ativas desse extrato: 

o ácido ursólico e o cis-tilirosídeo. Apesar de não serem compostos voláteis, os testes 

realizados com essas substâncias purificadas indicaram que quando o cis-tilirosídeo 

foi aplicado, nenhuma oviposição foi observada e quando o ácido ursólico foi aplicado, 

a oviposição foi reduzida em cerca de 90%. 

 

1.7 Química das folhas de café 
 
Embora os metabólitos secundários encontrados nos grãos de café, verde ou 

torrado, já tenham sido extensamente estudados, existem poucos estudos sobre a 

composições das folhas de café. 

Dentre os compostos descritos na literatura para as folhas de café, encontram-

se ácidos fenólicos, flavonoides, xantonas, terpenos, carotenoides e fitoesteroides, 

resumidos na Tabela 2 (CHEN, 2018; SOUARD et al, 2018; MARTINS et al., 2014). 

Na busca por metabólitos secundários que pudessem agir na antibiose das 

folhas resistentes ao bicho-mineiro, os alcaloides, compostos fenólicos totais, ácidos 

clorogênicos e ácido cafeico já foram alvo de estudos, como citado anteriormente. 

Porém, não se obteve uma resposta concreta sobre o mecanismo de defesa das 

plantas resistentes em relação ao estágio larval. 
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Tabela 2 - Composição química encontrada em folhas do gênero Coffea 

Alcaloides cafeína, trigonelina, teobromina, teofilina, 7-metilxantina 

Ácidos 

fenólicos 

ácido caftárico, ácido gentísico, ácido cafeico, ácido p-coumárico, ácido 

ferúlico, ácido benzóico, ácido 3-benzóico, ácido sináptico, ácido 

protocatecuico, ácidos cafeoilquínicos (3-CQA, 4-CQA, 5-CQA, 3,4-

diCQA, 3,5-diCQA, 4,5-diCQA), ácidos feruloilquínicos (3-FQA, 4-FQA, 

5-FQA) 

Flavonoides 

catequina, epicatequina, epigalocatequina-3-O-galato, epicatequina-3-

O-galato, miricetina, fisetina, patuletina, luteolina, apigenina, 

quercetina, isoquercitrina, hiperosídeo, rutina, quercetina-3-

glucoronídeo, kaempferol, kaempferol-3-Glc-6’’-Rha, antocianinas 

somente em folhas jovens (delfinidina 3,5-diglucosídeo e delfinidina 3-

(6”-malonil-glucosídeo)), procianidinas (B1 e C) 

Xantonas mangiferina e isomangiferina 

Terpenos 
diterpenóides ent-kaurânicos, 16-O-metilcafestol, cafestol, 

kahweol, ácido ursólico (AU), ácido oleanólico (AO) (traço) 

Carotenos α-caroteno e β-caroteno 

Xantofilas neoxantina, luteína, violaxantina, anteraxantina e zeaxantina 

Fitoesteroides Sitosterol 

Fonte: Autor 

 

1.8 Metabolômica 
 
Uma abordagem eficiente para estudos de ecologia química é a metabolômica, 

que visa analisar e comparar as respostas metabólicas de seres vivos através de 

estímulos genéticos, ambientais ou patofisiológicos (NICHOLSON; LINDON, 2008).  

O estudo metabolômico pode ser classificado em: metabolômica global 

(untargeted metabolomics), baseado na análise comparativa do maior número de 

metabólitos possíveis contidos em um sistema biológico, pertencentes a diversas 

classes químicas, gerando uma impressão digital metabólica (metabolic fingerprinting) 

e, metabolômica alvo (targeted metabolomics), definida como a análise quantitativa 

de um ou mais metabólitos pré-selecionados de determinada classe química, ou que 

estejam associados a rotas metabólicas específicas, gerando um perfil metabólico 

(metabolic profiling) (WOLFENDER et al., 2015). 
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O sucesso da abordagem de metabolômica global é determinado pelo número 

de metabólitos detectados, ou seja, quanto mais metabólitos detectados, maior a 

chance de entender as mudanças nas respostas metabólicas do ser vivo alvo do 

estudo. Portanto, devido à complexidade de polaridades encontradas nos metabólitos 

presentes em matrizes vegetais, diversas técnicas analíticas complementares para 

aquisição dos dados podem ser utilizadas em conjunto nessa abordagem, como GC-

MS, LC-MS, NMR, entre outras. Adicionalmente, nas análises por cromatografia 

líquida, o uso de colunas empacotadas com fases estacionárias de diferentes 

seletividades como C18, C8, HILIC, entre outras, também pode auxiliar na maior 

obtenção do conjunto maior de dados (ZEKI et al., 2020). 

Já para a metabolômica alvo, onde os metabólitos são conhecidos e pré-

selecionados, a escolha da técnica analítica de análise é determinada com base nas 

características daquele metabólito e/ou conjunto de metabólitos.  

Num contexto de metabolômica alvo, algumas classes de metabólitos 

presentes em café ou na família Rubiaceae chamam atenção devido ao potencial 

inseticida e por não haver relatos na literatura do estudo em relação à resistência ao 

bicho-mineiro, como por exemplo, os ciclotídeos, diterpenos, triterpenos pentacíclicos, 

e os taninos. 

Os ciclotídeos são peptídeos de baixo peso molecular, contendo de 28 a 37 

resíduos de aminoácidos. Estão presentes em algumas famílias, principalmente em 

Rubiaceae e Violaceae. Diversos trabalhos consideram que a principal função dos 

ciclotídeos nas plantas é a defesa contra o ataque de insetos. Por exemplo, a ingestão 

do ciclotídeo kalata B1 retarda o crescimento e aumenta bruscamente a mortalidade 

de lagartas da mariposa Helicoverpa armigera (GRUBER; CRAIK; DORNENBURG, 

2007). Adicionalmente, foi observado que lagartas da mariposa Helicoverpa 

punctigera não atigiram o segundo ínstar com dieta rica nesse ciclotídeo (JENNINGS 

et al., 2001). Apesar do gênero Coffea pertencer à família Rubiaceae, não foram 

encontrados relatos sobre a avaliação da presença de ciclotídeos em café. 

 Em grãos de café, já foram detectados mais de 90 tipos de diterpenoides, 

principalmente os diterpenos tetracíclicos com esqueleto kaurânico, sendo detectados 

em grãos verdes e maduros, no espermoderma dos grãos (película prateada) e nas 

folhas (CHU et al., 2016; DIAS et al., 2010; KOLLING-SPEER; SPEER, 1997; 

PANUSA et al., 2017). O cafestol, caveol e o 16-metil-cafestol são um exemplo dessa 

classe de diterpenos e encontram-se esterificados no café. Henrich e Weinberger 
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(2005) sugerem que a principal função desses compostos para as plantas tem relação 

com a resistência contra insetos agindo no receptor de farnesoide, porém nenhum 

estudo provou essa relação ainda. 

O ácido ursólico (AU) e seu isômero ácido oleanólico (AO), são triterpenos 

pentacíclicos extensamente conhecidos por suas ações anti-alimentares e tóxicas 

contra insetos herbívoros (MARQUINA et al., 2001; SHUKLA et al., 1996; VARANDA 

et al, 1992). O AU é encontrando em grandes quantidades nas folhas de café, 

aproximadamente 1,8 g/100 g de folhas secas de C. arabica, enquanto o AO é 

encontrado em concentração traço nas mesmas folhas (WALLER et al., 1991). 

Adicionalmente, Santos-Júnior et al. (2018) evidenciaram o potencial na redução da 

oviposição de ovos por L. coffeela quando folhas de C. arabica foram tratadas com 

AU. Portanto, esses compostos podem exercer papel na resistência ao bicho-mineiro. 

Os taninos são uma classe importante de metabólitos secundários amplamente 

difundidos nas plantas. Formam um grupo distinto de compostos fenólicos de 

elevados pesos moleculares, variando de 500 a 30.000 Da, os quais segundo a 

estrutura química, são classificados em hidrolisáveis e condensados (LIPSA; 

SNOWDON; FRIEDT, 2012; MONTEIRO et al., 2005). 

Por serem fenólicos, os taninos são muito reativos quimicamente, formam 

pontes de hidrogênio, intra e intermoleculares, com capacidade de complexar 

fortemente com proteínas, amido, celulose e minerais (WAR et al., 2012; SCHOFIELD; 

MBUGUA; PELL, 2001). Segundo Monteiro et al. (2005), um mol de taninos pode ligar-

se a doze moles de proteínas. São considerados como uma defesa quantitativa, pois 

seus efeitos protetores contra predadores/parasitas dependem de sua concentração 

nos tecidos vegetais, que às vezes são altas, podendo chegar a 50% da massa seca 

(MILA; SCALBERT; EXPERT, 1996). 

Diversos estudos abordam as interações entre vegetais e herbivoria, propondo 

como mecanismos de ação a formação de complexos estáveis do tanino com 

proteínas vegetais para tornar o tecido pouco atraente e difícil de digerir (SCHOFIELD; 

MBUGUA; PELL, 2001), ou mesmo que os taninos agem como uma toxina por meio 

de reações altamente específicas com enzimas digestivas ou diretamente nas 

membranas celulares dos predadores (ZUCKER, 1983) ou ainda por se complexarem 

com íons metálicos, como o ferro, reduzindo assim sua biodisponibilidade para 

herbívoros (WAR  et al., 2012; MILA; SCALBERT; EXPERT, 1996). 
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A indução da síntese de taninos por herbivoria já foi relatada em diversas 

espécies de plantas (BARBEHENN; CONSTABEL, 2011). Em folhas de café, Cardoso 

et al. (2014) observaram que alguns transcritos associados às enzimas envolvidas na 

produção de taninos são up-reguladas no genótipo resistente durante a infestação 

pelo bicho-mineiro, sugerindo que o estudo dessa classe de compostos seja 

importante no estudo da interação café-L. coffeella. Diante disto, uma vez que os 

taninos têm um forte efeito deletério sobre os insetos fitófagos, podem diminuir a taxa 

de predação por tornarem os tecidos vegetais impalatáveis, afastarem seus 

predadores naturais e proporcionarem resistência das plantas às pragas, as suas 

avaliações químicas foram conduzidas nesse trabalho. 

 

1.9 Relevância da pesquisa 
 
O lançamento de novos cultivares por programas de melhoramento genético 

de espécies perenes geralmente demoram muitos anos. Portanto, estratégias para 

abreviar a obtenção de cultivares resistentes e produtivas são de extrema valia. 

No caso do café, o conhecimento das micro- e/ou macro-moléculas envolvidas 

no mecanismo de resistência ao bicho-mineiro, poderia levar a uma estratégia 

analítica eficaz para identificar precocemente indivíduos resistentes e, assim, acelerar 

o desenvolvimento de novos cultivares. A identificação precoce de plantas resistentes 

permite economia de tempo e de recursos, uma vez que cafeeiros suscetíveis podem 

ser descartados e os experimentos de campo, instalados apenas com indivíduos 

resistentes. 

Outra importante abordagem de se conhecer quais as moléculas envolvidas 

nessa relação inseto-planta é a utilização desses compostos como bioinseticidas. Os 

bioinseticidas poderiam ser utilizados como ingredientes ativos de formulações para 

aplicação em genótipos suscetíveis de café. Adicionalmente, é possível pensar na 

eficácia desses bioinseticidas no controle de insetos de diferentes culturas. 

Nesse contexto, é de extrema importância o entendimento do mecanismo de 

resistência entre o café e o bicho-mineiro. 
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HIPÓTESE  
 
Como a antibiose já foi confirmada em trabalhos anteriores como o mecanismo 

de resistência ao estádio larval do bicho-mineiro em híbridos resistentes provenientes 

do cruzamento entre C. arabica e C. racemosa, a hipótese desta pesquisa é que os 

metabólitos secundários (aleloquímicos) regulam o mecanismo dessa resistência. 

Para confirmar ou não essa hipótese principal, duas abordagens foram utilizadas: a 

metabolômica alvo e a metabolômica global, sendo que hipóteses específicas para 

cada abordagem foram levantadas. 

 

• Metabolômica alvo: 

1. Os ciclotídeos são encontrados nas folhas de café e podem estar envolvidos 

na antibiose; 

2. Os diterpenos cafestol, caveol e 16-metil-cafestol podem estar envolvidos na 

antibiose; 

3. Os taninos podem estar envolvidos na antibiose; 

4. O ácido ursólico na cera cuticular e/ou nos tecidos internos foliares pode estar 

envolvido na antibiose; 

 

• Metabolômica global: 

1. O fingerprinting das folhas utilizando LC-MS e/ou GC-MS é capaz de diferenciar 

os genótipos resistentes e suscetíveis e evidenciar os aleloquímicos que 

podem estar envolvidos na antibiose; 

 

Hipótese nula: não é possível observar diferenças utilizando as técnicas de preparo 

de amostras e análises utilizadas nesse trabalho, ou seja, nenhuma das hipóteses 

levantadas anteriormente é válida ou pôde ser validada pelos métodos utilizados. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Dentre as hipóteses levantadas no início do trabalho, algumas foram aceitas, 

enquanto outras foram refutadas ou não respondidas. 

 

• Os ciclotídeos são encontrados nas folhas de café e podem estar envolvidos na 

antibiose: Hipótese refutada.  

Os ciclotídeos não foram encontrados durante as análises da Parte 1. Portanto, 

concluiu-se que as folhas de café das espécies C. racemosa, C. arabica e seus 

híbridos interespecíficos não possuem esse tipo de peptídeos cíclicos em folhas não 

infestadas pelo bicho-mineiro segundo a metodologia utilizada.  

 

• Os diterpenos cafestol, caveol e 16-metil-cafestol podem estar envolvidos na 

antibiose: Hipótese não respondida. 

 Dentre os três diterpenos avaliados na Parte 1 do trabalho, somente a presença do 

cafestol foi detectada para as folhas não infestadas pelo bicho-mineiro. Porém, a 

verificação dessa hipótese durante a Parte 2 do trabalho não foi realizada. Portanto, 

não se pode afirmar se esses diterpenos possuem relação na antibiose da relação 

planta-L. coffeella. 

 

• Os taninos hidrolisáveis podem estar envolvidos na antibiose: Hipótese não 

respondida. 

 Dentre os taninos hidrolisáveis, foi observada a presença de galotaninos mas não 

de elagitaninos em folhas não infestadas pelo bicho-mineiro. Porém, a verificação 

dessa hipótese durante a Parte 2 do trabalho não foi. Portanto, não se pode afirmar 

se os galotaninos possuem relação na antibiose da relação planta-L. coffeella. 

 

• Os taninos hcondensados podem estar envolvidos na antibiose; Hipótese aceita 

 Para os taninos condensados existe diferença estatística significativa entre os 

genótipos estudados antes mesmo do primeiro contato com L. coffeella. Também foi 

observado um aumento de taninos para o genótipo resistente em T2, de 6,40 µg 

taninos/g folhas secas em T0 para 7,76 µg taninos/g folhas secas em T2. Esse 

aumento é um indicativo de que esse grupo de metabólitos possa estar envolvido na 

antibiose.  
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• O ácido ursólico presente na cera cuticular pode estar envolvido na antibiose: 

Hipótese aceita. 

Houve diferença estatística entre diferentes tempos de coleta no teor de ácido 

ursólico na cera cuticular. Portanto, esse metabólito pode estar envolvido na antibiose. 

 

• O ácido ursólico presente nos tecidos foliares internos pode estar envolvido na 

antibiose: Hipótese refutada. 

Não houve diferença estatística no teor de ácido ursólico nos tecidos foliares 

internos durante o experimento de infestação.  

 

• O fingerprinting das folhas utilizando LC-MS e/ou GC-MS é capaz de diferenciar os 

genótipos resistentes e suscetíveis e evidenciar os aleloquímicos envolvidos na 

antibiose; Hipótese aceita. 

 Durante a análise de GC-MS foi possível identificar um alcaloide nunca relatado no 

gênero Coffea antes, a arecolina. A arecolina foi encontrada apenas no genótipo 

resistente e houve um aumento na produção durante a infestação quando comparado 

ao T0. 

Quando a rota biossintética foi analisada, houve um claro aumento do alcaloide 

trigonelina para o genótipo suscetível, sugerindo que durante a infestação a via 

metabólica dos alcaloides provenientes do ácido nicotínico é destinada para a 

produção de trigonelina no genótipo suscetível e para arecolina no genótipo resistente. 

Porém, essa conclusão precisa ser validada com a quantificação da arecolina durante 

o experimento de infestação e avaliação se o mesmo comportamento ocorre com 

outras progênies resistentes provenientes da combinação entre C. racemosa e C. 

arabica. 
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