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Resumo 
 

Caracterizou-se a nível celular e molecular a resistência dos cafeeiros HDT 832/2 e Sarchimor a 

Hemileia vastatrix, usando o modelo comparativo de resistência não hospedeira, cafeeiro-Uromyces 

vignae. Em ambos os cafeeiros, H. vastatrix cessou o crescimento com maior frequência na fase de 

hifa de penetração formando haustórios numa percentagem reduzida de zonas de infecção, induzindo 

reacção de hipersensibilidade (RH), acumulação de fenóis e encapsulamento dos haustórios com 

calose. U. vignae apresentou menor crescimento em HDT 832/2 não formando haustórios em ambas 

as plantas, induzindo RH e acumulação de fenóis.  

Estudou-se por PCR em Tempo Real, a expressão dos genes rlk, wrky1, pal, chs, 13-lox, gt, pr1b 

e pr10 envolvidos em mecanismos de reconhecimento, sinalização e de defesa. Nas duas 

interacções, o perfil dos genes rlk e wrky1 sugere um reconhecimento do fungo e sinalização durante 

a diferenciação dos apressórios e das primeiras fases da infecção; no gene 13-lox o primeiro pico de 

activação coincidiu com o início da RH. O gene pr1b apresentou elevados níveis de expressão na 

interacção hospedeira sendo pouco activado na interacção não hospedeira. A activação dos genes 

13-lox e pr1b sugere que as vias do SA e JA coexistem, embora a via do SA pareça prevalecer na 

interacção hospedeira.  

 
Palavras-chave: cafeeiro, ferrugem alaranjada, resistência hospedeira, resistência não-hospedeira, 

reacção de hipersensibilidade, expressão génica. 
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Cellular and molecular responses in host and non-host coffee-rust 
interactions (Hemileia vastatrix and Uromyces vignae) 

Abstract 
 

Cellular and molecular characterization of resistance to H. vastatrix in coffee lines HDT 832/2 and 

Sarchimor, was conducted using the non-host resistance model coffee-Uromyces vignae 

(cow pea rust) for comparison. In both lines, H. vastatrix ceased growth more frequently at the 

penetration hypha stage, forming few haustoria, inducing hypersensitive reaction (HR), phenol 

accumulation and haustorium encasement with calose. U. vignae growth was more restricted in 

HDT 832/2, but failed to form haustoria in both lines, while inducing HR and phenol accumulation. 

The expression of genes involved in mechanisms of recognition, signaling and defence (rlk, wrky1, 

pal, chs, 13-lox, gt, pr1b and pr10) was monitored by real time PCR. Both in the host and non-host 

interactions the expression profile of rlk and wrky1 suggests that the recognition of the fungus and 

signaling occur during the formation of appressoria over stomata and the differentiation of the first 

post-penetration infection stages. The first activation peak of 13-lox coincided with the onset of cell 

death detection. pr1b exhibited high expression levels in the host interaction, being poorly activated in 

the non-host interaction. These results suggest that both JA and SA pathways may coexist, although 

SA pathway seams to prevail in the host interaction. 

 
Key words: coffee, coffee leaf rust, host resistance, non-host resistance, hypersensitive reaction, 

gene expression. 
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Cellular and molecular responses in host and non-host coffee-rust 
interactions (Hemileia vastatrix and Uromyces vignae) 

Extended abstract 
Leaf rust, caused by the fungus Hemileia vastatrix, is considered the main disease of Arabica 

coffee around the world. Breeding resistant coffee varieties (such as Sarchimor) has been the most 

efficacious strategy against this disease, namely using descendents of the Híbrido de Timor (HDT) as 

a source of resistance against all known races of H. vastatrix. 

The objective of this work was the characterization, at cellular and molecular levels, of the 

resistance to H. vastatrix in coffee lines HDT 832/2 and Sarchimor, using the non-host resistance 

model coffee-Uromyces vignae (cow pea rust) for comparison. This study fits into a broader objective 

aiming at inferring the durability of coffee resistance to rust. 

Bright field and fluorescence microscopy techniques were used for the analysis of fungal pre- and 

post-penetration and of responses induced in plant cells. H. vastatrix (isolate 1065, race II) and 

U. vignae (isolate CPR-1, race I) pre-penetration stages (germinated uredospores and appressoria 

differentiated over stomata) were similar in HDT 832/2 and in Sarchimor. In both coffee lines, 

H. vastatrix cessed growth more frequently at the penetration hypha stage, reaching haustoria 

formation only in a small percentage of infection zones (bellow 10%). Similar responses were induced 

by the fungus in the host plants, namely a rapid death of the cells in the stomatic zone (hypersensitive 

reaction - HR), an accumulation of phenols and an encasement of haustoria with calose. On the other 

hand, U. vignae cessed growth in more advanced infection stages in Sarchimor as compared to 

HDT 832/2, but failed to form haustoria in both coffee lines. This pre-haustorial resistance was 

associated to the rapid death of stomatic cells (HR) and the accumulation of phenols. Although these 

studies showed analogies on resistance to H. vastatrix between the two coffee lines, U. vignae 

presented a more restrict growth in HDT 832/2, which was therefore chosen for molecular studies. 

The expression of eight genes involved in mechanisms of recognition, signaling and defence (rlk, 

wrky1, pal, chs, 13-lox, gt, pr1b and pr10) was monitored by real time PCR. Constitutive genes gapdh 

and ubiquitin were used as normative genes after an evaluation of the individual and conjugated gene 

expression stability. Most genes were activated in the host interaction (HDT 832/2–H. vastatrix). 

Genes rlk, wrky1, pal, 13-lox, pr1b, pr10 and gt presented two activation peaks, the first between 6 

and 12 hours after inoculation (h.a.i.) (a period when appressoria differentiation and penetration hypha 

formation occur, and the plant responses at cellular level begin) and the second between 21-24 h.a.i. 

(when anchors and haustoria mother cells differentiate and plant responses are recorded in ca. 50% 

of infection zones). 

In the non-host interaction (HDT 832/2–U. vignae) most genes are not regulated or poorly activated 

in the first hours after inoculation (3-6 h.a.i.), being activated at 9-12 h.a.i. (a period from which no new 

fungal infection structures are differentiated, and plant responses are detected in over 50% of infection 

zones). 

Both in the host and non-host interactions the expression profile of rlk and wrky1 genes suggests 

that the recognition of the fungus and signaling occur during the formation of appressoria over stomata 
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and the differentiation of the first post-penetration infection stages. Although the accumulation of 

phenols was observed in the cells of the infection zone (from 12 h.a.i. in the host interaction and from 

6 h.a.i. in the non-host interaction), the pal gene was only moderately activated in the host interaction 

(with inconclusive results in the non-host interaction), while the chs gene was non-regulated. However, 

this accumulation of phenols may arise from post-translational modifications in pal or from the 

expression of other genes. The 13-lox gene was moderately activated in both interactions, with the 

first activation peak coinciding in both cases with the onset of the detection of cell death (HR). 13-lox 

and pr1b genes are used as markers respectively of the jasmonate and the salicylic acid pathways. 

pr1b exhibited high expression levels in the host interaction, being poorly activated in the non-host 

interaction. These results suggest that both pathways may coexist, although the salicylic acid pathway 

seams to prevail in the host interaction. 

 
  



    

vi 
 

Índice Geral 

AGRADECIMENTOS .......................................................................................................................... I 

RESUMO ............................................................................................................................................II 

ABSTRACT .......................................................................................................................................III 

EXTENDED ABSTRACT................................................................................................................... IV 

ABREVIATURAS ............................................................................................................................. XII 

I – INTRODUÇÃO GERAL ..................................................................................................................1 

1. O CAFEEIRO ..................................................................................................................................1 

1.1. Taxonomia ...................................................................................................................................1 

1.2. Características gerais ...................................................................................................................2 

1.3. Espécies de importância económica e sua distribuição geográfica ...............................................3 

1.3.1. Coffea arabica L. ...................................................................................................................3 

1.3.2. Coffea canephora Pierre ex Froehner ....................................................................................3 

1.4. Importância económica da produção do café ................................................................................4 

1.5. Produção e consumo mundial de café ..........................................................................................5 

2. A FERRUGEM ALARANJADA - HEMILEIA VASTATRIX .................................................................7 

2.1. Importância económica ................................................................................................................7 

2.2. Origem e distribuição geográfica ..................................................................................................7 

2.3. Taxonomia ...................................................................................................................................7 

2.4. Sintomatologia .............................................................................................................................8 

2.5. Ciclo de vida ................................................................................................................................8 

2.6. Processo de infecção ...................................................................................................................9 

2.7. Modos de disseminação ...............................................................................................................9 



    

vii 
 

2.8. Meios de luta................................................................................................................................9 

3. A INTERACÇÃO CAFEEIRO-HEMILEIA VASTATRIX ................................................................... 11 

3.1. Raças fisiológicas de Hemileia vastatrix ..................................................................................... 11 

3.2. Grupos fisiológicos de Coffea spp. ............................................................................................. 12 

3.3. Hereditariedade da resistência a Hemileia vastatrix em Coffea spp. ........................................... 13 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A RESISTÊNCIA DAS PLANTAS AOS AGENTES 

PATOGÉNICOS ............................................................................................................................... 14 

4.1 Reconhecimento do agente patogénico, transmissão de sinal e respostas de defesa .................. 15 

4.2. Respostas de defesa induzidas .................................................................................................. 16 

4.3. Mecanismos celulares, bioquímicos e moleculares de resistência do cafeeiro a Hemileia vastatrix

 ......................................................................................................................................................... 17 

5. PCR EM TEMPO REAL NO ESTUDO DA EXPRESSÃO GÉNICA ................................................ 21 

6. OBJECTIVOS ............................................................................................................................... 23 

II - MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................................. 24 

1. PLANTAS E FUNGOS .................................................................................................................. 24 

2. MANUTENÇÃO DAS PLANTAS.................................................................................................... 24 

3. PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INÓCULO.............................................................................. 25 

4. INOCULAÇÃO .............................................................................................................................. 25 

5. OBSERVAÇÕES AO MICROSCÓPIO ÓPTICO ............................................................................ 26 

5.1. Germinação de uredósporos in vivo e formação de apressórios ................................................. 27 

5.2. Processo de colonização do fungo e respostas celulares das plantas ......................................... 27 

6. TÉCNICAS MOLECULARES ........................................................................................................ 29 

6.1 Extracção, purificação e quantificação de RNA Total ................................................................... 29 



    

viii 
 

6.2 Síntese de cDNA......................................................................................................................... 31 

6.3. PCR em tempo real .................................................................................................................... 31 

7. GENES EM ESTUDO ................................................................................................................... 32 

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................................................................... 32 

III - RESULTADOS ........................................................................................................................... 34 

1. ESTUDOS DE MICROSCOPIA ..................................................................................................... 34 

1.1. Análise macro e microscópica das interacções do cafeeiro com Hemileia vastatrix e com 

Uromyces vignae .............................................................................................................................. 34 

1.1.1. Tipos de reacção ................................................................................................................. 34 

1.1.2. Germinação in vivo e formação de apressórios de Hemileia vastatrix e de Uromyces vignae

 ..................................................................................................................................................... 34 

1.1.3. Processo de colonização de Hemileia vastatrix .................................................................... 36 

1.1.4. Processo de colonização de Uromyces vignae .................................................................... 38 

1.1.5. Respostas histológicas de HDT e Sarchimor à infecção por Hemileia vastatrix .................... 42 

1.1.6. Respostas histológicas de HDT e Sarchimor à infecção por Uromyces vignae ..................... 43 

2. DETERMINAÇÃO DOS TEMPOS PARA ESTUDO DA EXPRESSÃO GÉNICA RELATIVA ........... 46 

2.1. Germinação in vivo de Hemileia vastatrix e de Uromyces vignae ................................................ 46 

2.2. Processo de colonização de Hemileia vastatrix e de Uromyces vignae ....................................... 47 

2.3. Respostas histológicas induzidas por Hemileia vastatrix e Uromyces vignae .............................. 48 

3. DETERMINAÇÃO DOS GENES CONSTITUTIVOS ...................................................................... 51 

4. EXPRESSÃO GÉNICA RELATIVA ................................................................................................ 54 

4.1. Expressão relativa do gene rlk.................................................................................................... 54 

4.2. Expressão relativa do gene wrky1 .............................................................................................. 54 

4.3. Expressão relativa do gene pal................................................................................................... 55 

4.4. Expressão relativa do gene chs .................................................................................................. 55 

4.5. Expressão relativa do gene 13-lox .............................................................................................. 56 



    

ix 
 

4.6. Expressão relativa do gene gt .................................................................................................... 56 

4.7. Expressão relativa do gene pr1b ................................................................................................ 57 

4.8. Expressão relativa do gene pr10 ................................................................................................ 57 

4.9. Comparação da expressão relativa dos genes selecionados ...................................................... 58 

IV – DISCUSSÃO ............................................................................................................................. 59 

V- CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS ............................................................................................. 64 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 65 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 76  

 

  



    

x 
 

Índice de quadros 
 
Quadro 1. 1 - Produção de café a nível mundial e nos principais países produtores/continente, para a 

colheita de 2008/2009 . .......................................................................................................................5 

Quadro 1. 2 - Consumo mundial de café nos países produtores e importadores, para o ano-safra de 

2008/2009 ..........................................................................................................................................6 

Quadro 1. 3 - Escala dos tipos de reacção dos cafeeiros a Hemileia vastatrix elaborada por D'Oliveira 

(1954-1957). ..................................................................................................................................... 11 

Quadro 2. 1 - Cafeeiros, nº de identificação no CIFC, origem, grupo fisiológico e genes de resistência 

das plantas de cafeeiro usadas. ........................................................................................................ 24 

Quadro 2. 2 - Iniciadores utilizados para amplificação por qPCR dos genes em estudo. ................... 32 

Quadro 3. 1 - Percentagem de uredósporos germinados in vivo e de apressórios formados por 

Uromyces vignae, na planta hospedeira (Vigna unguiculata) e no cafeeiro (HDT 832/2), 24 h.a.i....... 35 

Quadro 3. 2 - Percentagem de uredósporos germinados in vivo e de apressórios formados por 

Hemileia vastatrix em HDT 832/2 e Sarchimor, 24 horas após a inoculação. ..................................... 35 

Quadro 3. 3 - Percentagem de uredósporos germinados in vivo e de apressórios formados por 

Uromyces vignae em HDT 832/2 e Sarchimor, 24 horas após a inoculação....................................... 35 

Quadro 3. 4 - Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Hemileia vastatrix, em folhas de 

HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação. .......................................................................... 36 

Quadro 3. 5 - Formação de haustórios e comprimento médio das hifas intercelulares de Hemileia 

vastatrix em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após a inoculação. .................................... 37 

Quadro 3. 6 - Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Hemileia vastatrix em folhas de 

Sarchimor, em diferentes tempos após inoculação. ........................................................................... 37 

Quadro 3. 7 - Formação de haustórios e comprimento das hifas intercelulares de Hemileia vastatrix 

em folhas de Sarchimor, em diferentes tempos após inoculação. ...................................................... 38 

Quadro 3. 8 – Diferenciação das primeiras estruturas de infecção Uromyces vignae, em diferentes 

tempos após inoculação em folhas de HDT 832/2. ............................................................................ 39 

Quadro 3. 9 - Comprimento das hifas intercelulares de Uromyces vignae em folhas de HDT 832/2. . 39 

Quadro 3. 10 - Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Uromyces vignae, em 

diferentes tempos após inoculação em folhas de Sarchimor. ............................................................. 40 

Quadro 3. 11 - Comprimento das hifas intercelulares de Uromyces vignae em folhas de Sarchimor. 40 

Quadro 3. 12 - Respostas histológicas em tecidos foliares de HDT 832/2 inoculados com Hemileia 

vastatrix. ........................................................................................................................................... 42 

Quadro 3. 13 - Respostas histológicas em tecidos foliares de Sarchimor inoculados com Hemileia 

vastatrix. ........................................................................................................................................... 43 

Quadro 3. 14 - Respostas histológicas em tecidos foliares de HDT 832/2 inoculados com Uromyces 

vignae. .............................................................................................................................................. 44 

Quadro 3. 15 - Respostas histológicas em tecidos foliares de Sarchimor inoculados com Uromyces 

vignae. .............................................................................................................................................. 45 

Quadro 3. 16 - Respostas histológicas à infecção por Hemileia vastatrix em folhas de HDT 832/2. ... 49 



    

xi 
 

Quadro 3. 17 - Respostas histológicas à infecção por Uromyces vignae em folhas de HDT 832/2. ... 49 

Quadro 3. 18 – Estabilidade dos genes constitutivos gapdh e ubiquitina e da sua conjugação, 

estimada pelo programa GeNorm. .................................................................................................... 53 

   



    

xii 
 

Índice de figuras 
 

Fig. 1. 1 - Uredósporo de Hemielia vastatrix com zona equinulada e outra lisa ....................................7 

Fig. 1. 2 - Página inferior da folha do cafeeiro com pústulas de soros uredospóricos de cor alaranjada.

 ...........................................................................................................................................................8 

Fig. 2. 1 - Esquema das primeiras fases do processo de infecção de Hemileia vastatrix................  26 

Fig. 2. 2 - Esquema das primeiras fases do processo de infecção de Uromyces vignae. ................... 27 

Fig. 3. 1  – Tipos de reacção observados. (A) Reacção flt (B) Reacção i 34 

Fig. 3. 2 – Diferenciação de estruturas de infecção de Hemileia vastatrix em tecidos foliares de HDT 

832/2 ................................................................................................................................................ 36 

Fig. 3. 3 –  Diferenciação de estruturas de infecção de Uromyces vignae em tecidos foliares de HDT 

832/2.. .............................................................................................................................................. 39 

Fig. 3. 4 –  Percentagem de zonas de infecção com diferenciação das primeiras estruturas de 

infecção de Uromyces vignae, em tecidos foliares de HDT 832/2 e de Sarchimor, em diferentes 

tempos após a inoculação.. ............................................................................................................... 41 

Fig. 3. 5 – Curvas de crescimento de Uromyces vignae nos tecidos foliares de HDT e Sarchimor, em 

diferentes tempos após a inoculação. ............................................................................................... 41 

Fig. 3. 6 – Respostas induzidas por Hemileia vastatrix em tecidos foliares de HDT 832/2................. 42 

Fig. 3. 7 –  Respostas induzidas por Uromyces vignae em tecidos foliares de HDT 832/2 ................. 44 

Fig. 3. 8 – Percentagem de uredósporos germinados e de apressórios diferenciados por Hemileia 

vastatrix em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação. ....................................... 46 

Fig. 3. 9 – Percentagem  de uredósporos germinados e de apressórios diferenciados por Uromyces 

vignae em folhas de HDT832/2, em diferentes tempos após inoculação. ........................................... 47 

Fig. 3. 10 – Percentagem de zonas de infecção com diferenciação das primeiras fases do processo 

de infecção de Hemileia vastatrix em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação. . 47 

Fig. 3. 11- Percentagem de zonas de infecção com diferenciação das primeiras fases do processo de 

infecção de Uromyces vignae em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação........ 48 

Fig. 3. 12 – Variabilidade de expressão do gene constitutivo gapdh, em tecidos foliares de HDT 832/2 

quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 1. ........................ 51 

Fig. 3. 13 - Variabilidade de expressão do gene constitutivo gapdh, em tecidos foliares de HDT 832/2 

quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 2. ........................ 51 

Fig. 3. 14 - Variabilidade de expressão do gene constitutivo ubiquitina, em tecidos foliares de HDT 

832/2 quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 1................ 52 

Fig. 3. 15 - Variabilidade de expressão do gene constitutivo ubiquitina, em tecidos foliares de HDT 

832/2 quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 2................ 52 

Fig. 3. 16 - Variabilidade da expressão média dos genes constitutivos gapdh/ubiquitina, em tecidos 

foliares de HDT 832/2 quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), no 

ensaio 1. ........................................................................................................................................... 52 



    

xiii 
 

Fig. 3. 17 - Variabilidade de expressão média dos genes constitutivos gapdh/ubiquitina, em tecidos 

foliares de HDT 832/2 quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), no 

ensaio 2. ........................................................................................................................................... 53 

Fig. 3. 18 - Expressão relativa do gene rlk, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 54 

Fig. 3. 19 - Expressão relativa do gene wrky1, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 54 

Fig. 3. 20 - Expressão relativa do gene pal , em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 55 

Fig. 3. 21 - Expressão relativa do gene chs, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 55 

Fig. 3. 22 - Expressão relativa do gene 13-lox, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 56 

Fig. 3. 23 - Expressão relativa do gene gt, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 56 

Fig. 3. 24 - Expressão relativa do gene pr1b, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 57 

Fig. 3. 25 - Expressão relativa do gene pr10, em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 

inoculação numa interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). ......................... 57 

 

 

 



    

xii 
 

Abreviaturas 
 

ABA – Ácido abcísico 

Ap – Apressório 

cDNA – DNA complementar 

CHS – Chalcona sintase 

CIFC – Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro 

CMH – Célula mãe do haustório 

Ct – Threshold cicle 

d.a.i. – Dias após inoculação 

DNA – Ácido desoxiribonucleico 

dNTP – Mistura de desoxiribonucleóticos fostafatos dATP, dCTP, dGTP, dTTP 

EDTA – Ácido etilenodiamina tetra-acético 

ET – Etileno 

GAPDH – Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

GT – Glicosiltransferase 

h – Haustório 

h.a.i. – Horas após inoculação 

HDT – Híbrido de Timor 

Hi – Hifa de infecção 

Hp – Hifa de penetração 

HR – Reacção de hipersensibilidade 

ICO – International Coffee Organization (Organização Internacional do Café) 

JA – Jasmonato 

LOX – Lipoxigenase 

mRNA – RNA mensageiro 

NADPH – Fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina 

NO – Óxido nítrico 

OD – Densidade óptica 

PAL – L-fenilalanina amoníaco-liase 



    

xiii 
 

pb – Pares de bases 

PCR – reacção em cadeia da polimerase 

POD – Peroxidase 

PR – Proteínas relacionadas com a patogenicidade 

qPCR – PCR quantitativo 

RAPD – Amplificação aleatória de polimorfismo de DNA  

RLK – Receptor-like kinase 

RNA – Ácido ribonucleico 

RSA – Resistência sistémica adquirida 

ROS – Espécies reactivas de oxigénio 

rpm – Rotações por minuto 

RT – Transcriptase reversa 

SA – Ácido Salicílico 

SDS – Dodecil-sulfato de sódio 

SOD – superóxido dismutase 

TAE – Tris-acetato EDTA 

Tris – Tris(hidroximetil)aminometano 

U – Unidade de actividade enzimática 

Ur – Uredósporo 

UV – Ultravioleta 

v – Volume 

 



    

xiv 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOTA PRÉVIA 

 

 
O trabalho reportado nesta dissertação foi efectuado no Centro de Investigação das Ferrugens do 

Cafeeiro/Instituto de Investigação Cientifica Tropical, em colaboração com o Departamento de 

Protecção das Plantas e Fitoecologia do Instituto Superior de Agronomia/UTL e insere-se no âmbito 

do projecto PTDC/AGR-AAM/71866/2006 - "Abordagem interdisciplinar para a caracterização de 

potenciais fontes de resistência durável do cafeeiro (Coffea spp.) à ferrugem alaranjada (H. vastatrix)” 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

 



 

 
 

I – Introdução Geral 

1. O cafeeiro 

1.1. Taxonomia 
O cafeeiro (Coffea spp.) pertence à família Rubiaceae e à sub-família Ixoroideae (Andreasen & 

Bermer, 2000; Davis et al., 2006). A primeira descrição botânica do cafeeiro surgiu em 1713 por A. de 

Jussieu. Usando apenas uma planta originária do Jardim Botânico de Amsterdão, Jussieu classificou 

o cafeeiro como Jasminum arabicanum (Correia, 1995), homenageando assim a semelhança do 

aroma das suas flores com o jasmim e o local de origem da planta, a Arábia (Ferrão, 2009). Em 1734, 

Linnaeus integrou-a num género diferente, Coffea, classificando-a como Coffea arabica, a única 

espécie de cafeeiro conhecida até então. 

Na década de 40 do século XX, Auguste Chevalier elaborou uma classificação baseada, 

exclusivamente, na distribuição geográfica e nas características morfológicas dos cafeeiros 

originários das regiões tropicais e subtropicais da África e Ásia conhecidos até então (Correia, 1995). 

Chevalier dividiu então o género Coffea L. em 4 secções; Paracoffea (13 spp.), Argocoffea (11 spp.), 

Mascarocoffea (18 spp.) e Eucoffea (24 spp.). Por sua vez, a secção Eucoffea, divisão onde se 

encontram reunidas todas as espécies de interesse económico, foi dividida em 5 subsecções, de 

acordo com vários critérios morfológicos e geográficos: Erythrocoffea (4 spp.) e Melanocoffea (3 spp.) 

(coloração do fruto), Nanocoffea (5 spp.) (altura da planta), Pachycoffea (5 spp.) (consistência da 

folha), e Mozambicoffea (7 spp.) (distribuição geográfica). As espécies Coffea arabica, C. congensis, 

C. canephora e C. eugenioides foram reunidas na subsecção Erythrocoffea, enquanto C. liberica foi 

englobada na subsecção Pachycoffea (Carvalho et al., 1969). 

O desenvolvimento de novas técnicas aplicadas ao estudo da sistemática permitiu criticar e sugerir 

alterações à classificação de Chevalier. Leroy (1980), que propôs uma nova divisão do género 

Coffea, chega mesmo a afirmar que apenas uma taxonomia integrativa, com base em estudos de 

fisiologia e biologia, poderá relacionar os diversos caracteres de forma a colocar em evidência os 

processos de evolução, conduzindo assim à obtenção de resultados mais objectivos e clarificar as 

relações filogenéticas entre os táxones. 

A classificação mais recente considera o género Coffea (103 spp.) dividido em dois subgéneros; 

Coffea (95 spp.) e Baracoffea (8 spp.) (Orozco-Castillo et al., 1996; Cros et al., 1998). O subgénero 

Coffea, composto por espécies todas elas originárias de África, Madagáscar e Ilhas das 

Mascarenhas, engloba todas as espécies de importância económica, enquanto o subgénero 

Baracoffea engloba apenas oito espécies que se localizam, exclusivamente, nas florestas secas do 

oeste de Madagáscar (Davis et al., 2006). 

A aplicação de técnicas de biologia molecular no estudo filogenético do género Coffea (Anthony et 

al., 2002; Aga et al., 2003; Moncada & McCouch, 2004; Poncet et al., 2006) tem revelado resultados 

muito semelhantes aos obtidos até agora pela taxonomia clássica, como seja, a confirmação da 
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origem africana do género e a sua diferenciação em inúmeras espécies (Orozco-Castillo et al., 1996; 

Cros et al., 1998), ao mesmo tempo que demonstra a enorme variabilidade genética dentro deste. 

Para além disso, estas técnicas têm sido usadas para conhecer a origem de C. arabica uma vez que 

alguns estudos apontam para que C. eugenioides e C. congensis sejam os progenitores diplóides do 

cafeeiro Arábica (Raina et al., 1998), enquanto outros apontam para que sejam C. eugenioides e C. 

canephora (Orozco-Castillo et al., 1996; Cros et al., 1998; Lashermes et al., 1999; Moncada & 

McCouch, 2004). 

A grande proximidade genética entre o género Coffea e o género Psilanthus sugere a necessidade 

de uma revisão na sistemática do género Coffea de forma a abranger espécies de outros géneros 

próximos (Lashermers et al. 1997; Cros et al. 1998).  

É ainda de referir que recentes prospecções aos locais de origem do género Coffea, como a 

Tanzânia, resultaram na identificação de mais duas espécies (Davis et al., 2006).  

Coffea é um género complexo e de grande diversidade genética, cuja taxonomia está sujeita a 

frequentes revisões resultantes de inovações introduzidas nos métodos modernos de biologia 

molecular que, em conjugação com a aplicação dos métodos táxonómicos clássicos, deverão visar 

um conhecimento mais aprofundado da variabilidade genética de Coffea, de forma a suportar os 

programas de melhoramento (Ruas et al., 2003). 

 

1.2. Características gerais  
O cafeeiro é uma dicotiledónea, perene e de porte arbustivo que no estado selvagem pode atingir 

entre 8 a 10 m de altura. Possui um caule vertical e lenhoso do qual se desenvolvem pares de ramos 

laterais, opostos e horizontais (plagiotrópicos), dos quais se produzem, nas axilas das folhas do ano 

anterior, flores e consequentemente frutos. 

As folhas são pecioladas, opostas, aos pares, ovais ou lanceoladas, com um tamanho que pode 

variar entre 1 a 40 cm, e possuem uma cor que varia entre o amarelo e o verde-escuro. 

Flores normalmente brancas, de corola 4-9-lobada, agrupadas em inflorescências com duas a seis 

flores. O período de floração ocorre depois da época das chuvas e a maturação dos frutos ocorre 

nove meses depois da floração. 

Os frutos são drupas, normalmente carnudas, com duas sementes revestidas por um endocarpo e 

mesocarpo. Antes de amadurecer, os frutos são de cor verde, e consoante a variedade podem ser 

amarelos ou vermelhos quando maduros.  

As sementes são ovais ou elípticas e plano-convexas (Purseglove, 1974; Wrigley, 1988; Cardoso, 

1994). 

 

Entre as espécies do género Coffea, apenas C. arabica L. é autogâmica e alotetraplóide com 2n = 

44 cromossomas (Davis et al., 2006). As restantes espécies, como sejam, C. canephora, C. dewerei, 

C. congensis, C. eugenioides, C. racemosa e C. stenoplylla entre outras, são alogâmicas e diplóides 

com 2n = 22 cromossomas (Carvalho et al., 1969; Rodrigues Jr. & Bettencourt, 1975). 
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1.3. Espécies de importância económica e sua distribuição geográfica 
Das inúmeras espécies de cafeeiros existentes, apenas duas têm importância económica. São 

elas C. arabica L., vulgarmente conhecido como cafeeiro Arábica e C. canephora Pierre ex Froehner, 

vulgarmente conhecido por cafeeiro Robusta (Carvalho et al., 1969; Orozco-Castillo et al., 1996; 

Davis et al., 2006; Maurin et al., 2007). C. liberica e C. racemosa contribuem com quantidades ínfimas 

de café produzidos mundialmente (Osório, 2009). 

Das espécies mais importantes, C. arabica L. representa cerca de 70 a 75% da produção mundial 

de café, enquanto C. canephora representa os restantes 25 a 30% (Osório, 2009). 

 

1.3.1. Coffea arabica L. 
O cafeeiro Arábica é originário das regiões montanhosas da Etiópia e do planalto de Boma do 

Sudão. É uma espécie adaptada a regiões de elevadas altitudes, entre os 1000 a 2000 m, com 

precipitações bem distribuídas, entre os 1500 a 2000 mm anuais, intercaladas por um período seco 

bem definido, e com uma temperatura variando entre 15ºC e 24ºC, sendo o ideal de crescimento os 

20ºC (www.ico.org). 

O seu processo de domesticação iniciou-se na Arábia e aí se manteve exclusivamente cultivada 

durante cinco séculos. Pela mão dos Holandeses expandiu-se pela Ásia, Ceilão (actual Sri-Lanka) 

(1690) e Java (1696 a 1699), de onde foi introduzida no continente americano (1718). Os 

Portugueses levaram a cultura para o Brasil (1727). O maior período de expansão desta espécie foi 

somente em fins do século XIX e princípios do século XX, onde chegou ao Malawi (1878), ao Zaire 

(1885), ao Quénia (1896), ao Uganda e à Tanzânia (1910), e aos Camarões (1929) (Cardoso, 1994). 

Actualmente, produz-se café Arábica essencialmente na América Latina e em alguns países da 

África Central e Oriental e Ásia (Rodrigues Jr., 2002). A sua importância económica deve-se ao café 

de boa qualidade que produz e com baixo teor de cafeína (0,8 a 1,4%) (Rodrigues Jr. & Bettencourt, 

1975; Correia, 1995). 

Esta espécie, no entanto, é susceptível a uma série de pragas e doenças, sendo importante referir 

a sua susceptibilidade a Hemileia vastatrix, agente causal da ferrugem alaranjada do cafeeiro 

(Correia, 1995). 

Por ser uma espécie autogâmica, as suas variedades tendem a ser geneticamente estáveis mas 

as mutações espontâneas com características desejáveis têm sido exploradas para a obtenção de 

cultivares. Exemplos disso são as variedades Bourbon Vermelho, Bourbon Amarelo, Caturra 

Vermelho, Caturra Amarelo, Novo Mundo, Catuaí Vermelho, Catuaí Amarelo, Blue Montain, Pacas, 

San Ramon, Villa Sarchi e Villa Lobos (Carvalho, 1969). 

 

1.3.2. Coffea canephora Pierre ex Froehner 
O cafeeiro Robusta é originário das florestas equatoriais africanas. É uma espécie adaptada a 

baixas altitudes que vão desde o nível do mar até os 1000 m, a elevadas precipitações entre os 2000 

a 3000 mm anuais, e a uma temperatura variável entre os 24ºC e os 30ºC, sendo os 27ºC a 

temperatura ideal de crescimento (www.ico.org). 
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Só nos finais do século XIX é que se iniciou a sua domesticação na Ásia. A resistência do cafeeiro 

Robusta à ferrugem alaranjada permitiu repor os cafezais da Índia, Sri-Lanka e Java que tinham sido 

dizimados pela ferrugem alaranjada (Cardoso, 1994). Tornou-se assim a espécie mais cultivada na 

Ásia e em África, onde ocupa regiões climaticamente menos favoráveis ao cultivo de Arábica. 

Actualmente é cultivado, essencialmente, na África Ocidental e Central, em todo o sudeste da Ásia 

e no Brasil (Rodrigues Jr., 2002). 

C. canephora produz um café de menor qualidade, com teores elevados de cafeína (1,7 a 4,0%) e 

com um sabor amargo. O Robusta é largamente usado para lotar com o Arábica de forma a melhorar 

a bebida do café ao conferir-lhe mais corpo (Correia, 1995; Amidou et al., 2005; Ferrão, 2009), para 

além de ser também usado para a produção de café solúvel (Rodrigues Jr., 2002; Ferrão, 2009). 

Esta espécie do género Coffea é uma fonte de resistência a uma série de pragas e doenças, 

nomeadamente à ferrugem alaranjada, tal como já foi referido. 

Por ser uma espécie alogâmica, é muito polimórfica, e por vezes, as suas variedades são difíceis 

de caracterizar. As principais variedades de C. canephora são as Robusta (Typica, Gosseweilleri, 

Welwitshsii), Kouillou (Conillon), Guarani, Laurentii, Oka, Uganda, Crassifolia e Bukobensis (Carvalho, 

1969). 

 

1.4. Importância económica da produção do café 
O café é o segundo produto mais importante no comércio internacional, logo depois do petróleo. 

Estima-se que toda a actividade envolvida na produção do café comercial (cultivo, processamento e 

comercialização) representa uma fonte de rendimento para cerca de 125 milhões de pessoas a nível 

mundial (Rodrigues Jr., 2002; Osório, 2005). 

Para muitos países em desenvolvimento, a produção de café é a principal fonte de divisas e uma 

das principais ocupações de mão-de-obra, chegando a ser a principal fonte de rendimento de países 

como o Burundi, Uganda, Etiópia e Tanzânia (Rodrigues Jr., 2002). 

Para a maioria dos países cafeicultores, a indústria do café representa a chave das suas 

economias. No entanto, o desequilíbrio entre a oferta e a procura tem provocado grandes oscilações 

de preços levando a indústria do café a atravessar várias crises. Exemplo disso foi a situação vivida 

em 2001/2002 quando a produção total de café foi de 113 milhões de sacas (60 Kg cada saca), 

enquanto o consumo mundial foi de apenas 106 milhões de sacas (www.ico.org). Estas situações de 

crise resultam na falência de pequenos e médios produtores e, consequentemente, em graves 

situações sociais como a fome e a emigração. 

Com o intuito de controlar o mercado de produção de café, foi criada, em 1963, a International 

Coffee Organization (ICO) sediada em Londres e da qual fazem parte os principais países produtores 

e importadores de café. Desde a sua formação, a ICO passou a gerir todos os “Acordos 

Internacionais do Café” que se vinham a realizar desde 1962, tendo como objectivo evitar as 

oscilações nos preços do café através do estabelecimento de cotas de exportação (Correia, 1990). 

Mesmo com uma gestão feita pela ICO, os preços do café continuaram a oscilar muito devido ao 

conflito de interesses entre os países produtores e importadores (Correia, 1995), mas também devido 

a problemas meteorológicos e a limitações impostas pelo alto custo dos fertilizantes que pode chegar 
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aos 27% dos custos totais de produção, e da mão-de-obra em muitos países exportadores (Osório, 

2009). 

 

1.5. Produção e consumo mundial de café 
Segundo o relatório de Dezembro de 2009 da ICO, o ano-safra de 2008/2009 terminou com uma 

produção total de café de cerca de 128 milhões de sacas, o que equivale a um aumento de 7,4% em 

relação à produção total no ano-safra anterior de 2007/2008.  

Em 2008/2009 a produção de café Arábica totalizou 61% da produção total e a produção de café 

Robusta totalizou os restantes 39% da produção total. 

 

A observação do Quadro 1.1 permite verificar que a América do Sul foi o maior produtor (47,1%), 

seguido da Ásia e Oceânia (27,3%), América do Norte e Central (13,8%), e por fim África (11,9%). 

Dos países produtores de café, o Brasil foi o principal produtor contribuindo com 35,9% da produção 

mundial, seguido do Vietname (14,4%), Indonésia (7,3%) e Colômbia (6,8%). 
 

Quadro 1. 1 - Produção de café a nível mundial e nos principais países produtores/continente, para a colheita 
de 2008/2009 (saca = 60Kg) (Osório, 2009). 

 
 

Em relação ao consumo mundial, segundo o relatório de Dezembro da ICO (2009), houve um 

aumento de cerca de 1,5% em 2008 em relação ao ano civil de 2007. A título informativo, no Quadro 

1.2 estão representados os valores de consumo mundial de café em 2008. 

 

 

 

 

Continente 
País 

Produção 
(milhões de sacas) 

Continente 
País 

Produção 
(milhões de sacas) 

Mundo 128,181   

África 15,259 América do Norte e Central 17,689 
      Etiópia  4,35      México  4,651 

      Uganda 3,2      Honduras 3,450 

     Costa do Marfim 2,353      Guatemala 3,785 

     Tanzânia  1,186      Costa Rica 1,318 

     Quénia 0,572      El Salvador 1,547 

     Camarões 0,750 Ásia e Oceânia  34,926 
América do Sul 60,308      Vietname 18,5 

     Brasil 45,992      Indonésia 9,35 

     Colômbia 8,664      Índia  4,372 

     Equador 0,691      Papua Nova Guiné 1,028 

      Tailândia 0,675 
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Quadro 1. 2- Consumo mundial de café nos países produtores e importadores, para o ano-safra 
de 2008 (Osório, 2009). 

 
Verifica-se assim que os Estados Unidos da América são o principal país consumidor (16,7%), 

seguido do Brasil (13,4%) e Alemanha (7,3%). 

  

País  
Consumo  

(milhões de sacas) 
País   

Consumo  
(milhões de sacas)  

Mundo  130,004      
Países produtores  36,703  Países importadores  93,302  
     Brasil  17,526      Países da U. Europeia  39, 850  
     Indonésia 3,333          Alemanha 9,5 35 

     México   2,2          Itália 5,937 
     Etiópia   1,833          França  5,1 56 
     Índia 1,518            Espanha  3,485 
     Filipinas  1,07          Reino Unido 3,067 

     Colômbia  1,4          Holanda  1,3 24 
     Vietname  1,021          Suécia  1,272 
     Venezuela  1,599          Polónia  1,19 
            Finlândia  1,115 

            Grécia   0,9 78 
       
   EUA 21,652  
   Japão  7,065 
   Rússia  3,716 
   Canadá  3,214 
   Argélia  2,118 
   Ucrânia 1,733 
   Rep. Da Correia 1,665 
   Austrália  1,145 
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2. A ferrugem alaranjada - Hemileia vastatrix 

2.1. Importância económica 
A ferrugem alaranjada é considerada a principal doença do cafeeiro Arábica a nível mundial e 

estima-se que seja responsável por quebras de 15 a 20% da produção mundial de café, se não forem 

tomadas quaisquer medidas de controlo (van der Vossen, 2001). 

 

2.2. Origem e distribuição geográfica 
A ferrugem alaranjada foi registada pela primeira vez em 1861, perto do Lago Vitória, Quénia, na 

África Oriental. No entanto, foi no Sri-Lanka em 1868, que causou maior impacto ao dizimar em 

menos de 10 anos a cultura do café nesse país, levando à falência de empresas cafeicultoras, ao 

abandono dos campos cultivados ou à sua substituição pela cultura do chá. Rapidamente a doença 

se propagou para outras regiões como a Índia, Java e Filipinas, causando sempre enormes prejuízos. 

Em 1878 a doença atingiu o continente Africano proliferando, ainda que lentamente, da província 

do Natal, África do Sul (1878) até à África Oriental. Angola, na África Ocidental, registou os primeiros 

ataques da ferrugem alaranjada em 1966. Pouco mais tarde, a doença atingiu o Brasil (1970), a 

Colômbia (1983), a Papua Nova Guiné e a Jamaica (1986). Actualmente, a ferrugem alaranjada está 

presente em todos os países cafeicultores, excepto no Hawai e Austrália 

(Bettencourt & Rodrigues Jr., 1988; van der Vossen, 2001; Rodrigues Jr., 2002; Várzea et al., 2004). 

 

2.3. Taxonomia 
O género Hemileia (hemi, meio e leia, lisa) engloba cerca de 40 espécies, provenientes de zonas 

tropicais, que infectam monocotiledóneas e dicotiledóneas mas predominantemente Rubiáceas 

(Rodrigues Jr., 1990). São apenas duas as espécies com importância económica, Hemileia coffeicola 

e H. vastatrix, ambas infectando plantas do género Coffea de elevado valor económico 

(Rodrigues Jr. & Bettencourt, 1975; McGrain & Hennen, 1984). Das duas espécies referidas, a mais 

importante é H. vastatrix (Fig. 1.1), uma vez que se encontra disseminada por todos os países 

produtores de café, para além de causar maiores prejuízos. 

H. vastatrix foi pela primeira vez descrita por Berkeley e Broome, a partir de amostras de folhas de 

C. arabica L. colhidas no Sri-Lanka. 

 

 
Fig. 1. 1 - Uredósporo de Hemielia vastatrix 
com zona equinulada e outra lisa 
(Rijo et al., 1990). 
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Actualmente, o fungo H. vastatrix está classificado da seguinte forma (Kirk et al., 2008): 

 

REINO - Fungi 

DIVISÃO - Basidiomycota 

CLASSE - Pucciniomycetes 

ORDEM - Pucciniales 

FAMÍLIA - Incertae sedis 

GÉNERO - Hemileia 

ESPÉCIE – Hemileia vastatrix Berk & Br. 

 

2.4. Sintomatologia 
H. vastatrix forma, na página inferior das folhas de cafeeiro, lesões cloróticas que, posteriormente, 

se cobrem de uredósporos formando pústulas de soros uredospóricos de cor alaranjada e de 

dimensão variável (Fig. 1.2). Mais tarde geralmente ocorre a necrose e a senescência prematura da 

folha. Nos casos de ataques mais intensos, pode ocorrer desfoliação severa ou completa e 

eventualmente a morte da planta (Wellman, 1952; D’Oliveira 1954-57). 

 

 
 

Fig. 1. 2 – Página inferior da folha do 
cafeeiro com pústulas de soros 
uredospóricos de cor alaranjada. 

 

 

2.5. Ciclo de vida 
H. vastatrix é um fungo biotrófico, com um ciclo de vida onde se conhecem três tipos de esporos: 

uredósporos, teleutósporos e basidiósporos. Os uredósporos e os teleutósporos são produzidos no 

mesmo tipo de soros, mas em condições diferentes. Os uredósporos são dicarióticos e correspondem 

à fase assexuada do ciclo, re-infectando sucessivamente as folhas de cafeeiros, sempre que as 

condições lhe sejam favoráveis, iniciando assim a fase de doença (Rodrigues Jr., 1980). 

Os teleutósporos são considerados esporos de resistência e hibernação que se desenvolvem 

consoante a época do ano. Germinando in situ, sem necessidade de período de dormência e após 

meiose, os teleutósporos originam os basidiósporos (monocarióticos), esporos característicos da fase 

sexuada que, apesar de também apresentarem germinação in situ, não infectam as folhas do 

cafeeiro. Por essa razão, pensa-se que H. vastatrix seja uma ferrugem heteróica. No entanto, uma 

vez que H. vastatrix não está relacionada com qualquer grupo de ferrugens heteróicas e as tentativas 

de se encontrar o hospedeiro alternante têm falhado, será também de considerar que esta ferrugem 

poderá ser do tipo autóica (Rodrigues Jr., 1980; Rodrigues Jr. et al., 2000). 
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Em condições de estufa, é ainda possível observar teleutósporos uredinóides, que são 

morfologicamente idênticos aos uredósporos mas que germinam como teleutósporos. A sua função, 

no entanto, não é conhecida (Rodrigues Jr., 1980). 

 

2.6. Processo de infecção 
O processo de infecção das folhas de cafeeiro por H. vastatrix inicia-se com a germinação dos 

uredósporos na página inferior das folhas do cafeeiro, onde se localizam os estomas, sendo 

obrigatória a presença de água líquida e temperaturas entre 15ºC - 30ºC (Rijo & Rodrigues Jr., 1977). 

Depois de penetrar pelo estoma, o fungo coloniza os tecidos foliares com formação de hifas 

intercelulares e de haustórios. Cerca de três a quatro semanas após a infecção, junto à área de 

penetração, forma-se uma grande densidade micelial de onde surge para o exterior, novamente 

através do estoma, um soro uredospórico em forma de bouquet. Destes soros são libertados 

uredósporos que, em condições favoráveis, germinam dando origem a um novo processo de infecção 

(Rijo & Rodrigues Jr., 1977). 

 

2.7. Modos de disseminação 
Os uredósporos são transportados facilmente e em grandes quantidades pelo vento e pela chuva, 

assim como pelo Homem e pelos animais. Para além disso, o transporte de material contaminado 

entre países, do mesmo continente ou de continentes diferentes, também contribuiu para a rápida 

disseminação de H. vastatrix. Os uredósporos resistem a temperaturas muito baixas mas são 

particularmente sensíveis à secura (Agrios, 2005). 

 

2.8. Meios de luta 
A luta química tem sido o meio mais utilizado para combater a ferrugem alaranjada. De entre os 

diversos fungicidas os cúpricos, como o oxicloreto de cobre, são os mais eficazes como meio 

preventivo (Rodrigues Jr. & Bettencourt, 1975; Hillocks et al., 1999; Rodrigues Jr., 2002; Várzea et al., 

2002). Estes fungicidas possuem um efeito tónico nas plantas que se traduz na cor verde-escura das 

folhas e no retardamento da desfolha (Cunha et al., 2004).  

No entanto, para além da aplicação dos fungicidas cúpricos ser de elevado custo (podendo chegar 

aos 10% dos custos de produção) e de estar dependente das condições meteorológicas, a sua 

aplicação regular tem uma acção poluente e tóxica na camada superficial do solo, para além de 

causar um desequilíbrio na flora e fauna aí existente e provocar alterações nas propriedades do solo 

como o aumento do pH e desequilíbrio nutricional (Akinnifesi et al., 2006). Para além disso, quando o 

cobre não é adsorvido, é lixiviado pela água pluvial e canalizado para os rios. O excesso de cobre 

também tem efeitos nocivos para as plantas tais como inibição do alongamento das raízes, inibição 

da fotossíntese, inibição ou mesmo supressão da actividade enzimática envolvida na síntese da 

clorofila e perturbações no metabolismo do azoto (Rodrigues Jr., 2002). 
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Os fungicidas sistémicos têm sido também bastante utilizados. Quando comparados com os 

fungicidas cúpricos, os sistémicos são mais eficientes na sua absorção, translocação e modo de 

acção no controlo da ferrugem, para além de necessitarem de um menor número de aplicações e de 

estas serem menos dependentes das condições meteorológicas (Cunha et al., 2004). 

Os elevados custos dos fungicidas, assim como a sua difícil aplicação devido ao declive de 

algumas plantações, elevado custo de maquinaria para sua aplicação, necessidade de água para a 

sua aplicação, falta de formação e falta de informação adequada, como acontece frequentemente nos 

países africanos (Hillocks et al., 1999), tem direccionado os centros de investigação e 

experimentação como o Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC, Portugal), o 

Central Coffee Research Institute (Índia), vários institutos no Brasil, o Central Research Station 

(Quénia) entre outros, para a selecção de cafeeiros resistentes à ferrugem alaranjada, uma vez que 

só assim se obtém um controlo eficiente da doença. 

Um marco importante na obtenção de variedades resistentes a H. vastatrix deu-se em finais dos 

anos 50 quando, em Timor-Leste, foram descobertos alguns genótipos de Híbridos de Timor (HDT) 

(híbrido natural entre C. arabica e C. canephora) resistente a todas as raças conhecidas de H. 

vastatrix.  

Muitas são as variedades de cafeeiro resistentes à ferrugem actualmente cultivadas em diferentes 

países cafeicultores provenientes de cafeeiros e populações, nomeadamente derivados de HDT, 

criadas e estudadas no CIFC. Destacam-se as populações vulgarmente designadas por Catimor 

(cv Caturra x HDT CIFC 832/1) e Sarchimor (cv Villa Sarchi x HDT CIFC 832/2) que deram origem a 

várias cultivares. A partir de Catimor foram criadas as seguintes cultivares: Oeiras MG 6851 e Katipó 

(Brasil), Cauvery (Índia), Costa Rica 95 (Costa Rica), IHCAFÉ 90 e Lempira (Honduras), Oroazteca 

(México), Catisic (El Salvador) e MIDA 96 (Panamá). Da população Sarchimor originaram-se as 

cultivares Lapar 59, Obatã, Tupi e IPR 98 (Brasil) e Chandragiri (Índia). Referem-se ainda a variedade 

Colombia derivada da população Caturra x CIFC HDT 1343, assim como as cultivares brasileiras 

Araponga MG1, Catiguá MG1, MG2, MG3, Paraíso MG H419-1, Pau Brasil MG1 e Sacramento MG1, 

descendentes da população (Catuaí x HDT CIFC 2570) e IBC-Palma 1 e IBC Palma 2 da população 

Catuaí x Catimor (Bettencourt et al., 1998; Silva et al., 2006; Carvalho, 2008; Várzea et al., 2008). 

O aparecimento de novas raças fisiológicas de H. vastatrix com maiores espectros de virulência 

tem, no entanto, levado à quebra de resistência de algumas dessas variedades 

(Várzea & Marques, 2005). 
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3. A interacção cafeeiro-Hemileia vastatrix 
Os diversos tipos de reacção das interações cafeeiro-ferrugem são determinados usando uma 

escala de classificação qualitativa elaborada por D’Oliveira (1954-1957), apresentada no Quadro 1.3. 

 
Quadro 1. 3 - Escala dos tipos de reacção dos cafeeiros a Hemileia vastatrix elaborada por 
D'Oliveira (1954-1957). 

 
A expressão mais comum de resistência é o fleck geralmente associado à tumefacção (flt). As 

reacções do tipo 1 e 2 são designadas, respectivamente, como moderadamente resistente (MR) e 

moderadamente susceptível (MS), e as reacções 3 e 4 como susceptível (S). 

 

3.1. Raças fisiológicas de Hemileia vastatrix 
De um modo geral, a quase totalidade dos agentes patogénicos, em particular os fungos, 

apresenta raças fisiológicas ou patótipos, ou seja, variantes com diferentes genes de virulência e 

consequente capacidade para infectar de forma diferenciada distintos genótipos de uma dada espécie 

(Rodrigues Jr., 2002). 

Tipos 
de 

Rea cção 
Expressão fenotípica da interacção cafeeiro- ferrugem 

i Imune, sem quaisquer sinais macroscópicos que indiquem que se deu a infecção  
fI  Fleck   reacção de hipersensibilidade, às vezes difícil de observar 

macroscopicamente, mas visível à lupa  

; Pontuações necróticas, visíveis macroscopicamente, situadas no ponto de 
penetração da ferrugem ou dispersas pela área de infecção  

T  Pequena tumefacção no ponto de penetração da ferrugem, bem visível à lupa 
0 Clorose, mais ou menos intensa, na área de infecção, às vezes acompanhada de 

pequenas necroses, mas sem formação de soros uredosporíferos  
1 Raros soros uredosporíferos, sempre muito pequenos, por vezes só distinguíveis à 

lupa, em áreas predominantemente cloróticas, por vezes acompanhadas de 
necroses  

2 Pústulas uredospóricas pequenas ou médias, difusas mas bem visíveis 
macroscopicamente, em áreas intensamente cloróticas  

3 Pústulas uredospóricas média s ou grandes, rodeadas de clorose 
4 Grandes pústulas uredospóricas sem verdadeira hipersensibilidade, mas podendo 

apresentar uma leve clorose na margem das infecções (altamente congenial ou 
susceptível)  

X Reacção heterogénea, pústulas uredospóricas de tamanho muito variável, incluindo 

na aparência diversos tipos ou graus de infecção com expressões de congenialidade 
e incongenialidade  
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As primeiras quatro raças fisiológicas de H. vastatrix foram identificadas na Índia, por Mayne 

(1932, 1935, 1936, 1942). Este trabalho foi depois continuado no CIFC, e actualmente estão 

identificadas cerca de 45 raças fisiológicas, aí mantidas como colecção viva 

(Várzea & Marques, 2005). 

Estas raças foram isoladas a partir de amostras de ferrugem de várias regiões cafeicultoras. A 

caracterização da(s) raça(s) de H. vastatrix é realizada pela observação das reacções fenotípicas por 

esta(s) induzida(s) em 18 cafeeiros diferenciadores provenientes de diferentes regiões cafeicultoras 

(Várzea et al., 2002). 

Os diferenciadores são um conjunto de plantas que consistem em clones de: cinco plantas da 

espécie tetraplóide C. arabica; seis híbridos interspecíficos tetraplóides C. arabica x C. canephora e 

C. arabica x C. liberica; seis plantas das espécies diplóides C. canephora, C. congensis, C. excelsa e 

C. racemosa e um C. arabica x HDT (Rodrigues Jr. & Bettencourt, 1975; 

Bettencourt & Rodrigues Jr., 1988; Várzea & Marques, 2005). 

A raça II é a predominante estando presente em quase todos as regiões produtoras de café 

(Rodrigues Jr. & Bettencourt, 1975; Bettencourt & Rodrigues Jr., 1988; Várzea & Marques, 2005). 

O recurso a marcadores moleculares, como RAPD, sequenciação de regiões ITS do rDNA e a 

análise de perfis ISSR, permitiu encontrar níveis de diversidade genética entre isolados de 

H. vastatrix que, embora baixos, são mais elevados no conjunto de isolados provenientes de África e 

da Ásia, ou seja, nos locais onde a doença existe há mais tempo (Gouveia et al., 2005; Gonzalez, 

2009).  

Pensa-se que a principal causa da variabilidade genética de H. vastatrix seja a mutação genética, 

uma vez que é desconhecida a sua fase sexuada e o seu hospedeiro alternante. Assim sendo, o 

aparecimento de novas raças fisiológicas de H. vastatrix pode estar relacionado com a pressão 

exercida pela selecção de genes de resistência do hospedeiro (Rodrigues Jr. et al., 2000; 

Várzea et al., 2002).  

 

3.2. Grupos fisiológicos de Coffea spp. 
Os grupos fisiológicos de cafeeiro distinguem-se entre si pelo espectro de reacção que 

apresentam em relação às diferentes raças fisiológicas de H. vastatrix. O espectro de reacção pode 

variar entre a resistência total (grupo A), parcial ou intermédia (grupos D,α, C, γ, J, L, I, G, H, e W) ou 

a susceptibilidade total a todas as raças fisiológicas de H. vastatrix (grupos E, F, β e N) 

(Rodrigues Jr., 2002).  

No grupo A estão incluídas algumas espécies de Coffea, híbridos espontâneos (Híbrido de Timor) 

e híbridos artificiais (híbridos resultantes do cruzamento de C. arabica e HDT), como o Catimor, 

Cavimor, Sarchimor entre outros obtidos no CIFC. No grupo E estão incluídos a maioria dos cafeeiros 

Arábica cultivados, como Typica, Bourbon, Caturra e outros. 
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3.3. Hereditariedade da resistência a Hemileia vastatrix em Coffea spp. 
Os primeiros estudos sobre a genética da interacção cafeeiro-ferrugem foram realizados por 

Mayne (1936) na Índia, com interacções de C. arabica e de híbridos C. arabica x C. liberica com as 

quatro raças de H. vastatrix até então diferenciadas.  

Noronha-Wagner e Bettencourt (1967) verificaram que a teoria gene-a-gene de Flor (1942, 1971), 

segundo a qual para cada gene que condiciona a resistência (R) no hospedeiro existe um gene 

específico que condiciona a avirulência (Avr) no agente patogénico, se aplica à interacção cafeeiro-

ferrugem alaranjada. 

Estes estudos de hereditariedade foram continuados no CIFC onde foram identificados, até hoje, 

nove genes dominantes (SH1 a SH9) que, simples ou associados, conferem resistência de Coffea spp. 

as raças de H. vastatrix (Rodrigues Jr. & Bettencourt, 1975; Bettencourt & Rodrigues Jr., 1988). 

Os genes SH1 a SH5 são provenientes de C. arabica, excepto o SH3 que tem origem em C. 

liberica. Todos os restantes genes são provenientes do Híbrido de Timor. A existência de outros 

genes de resistência em derivados de Híbridos de Timor e outros híbridos interespecíficos tem sido 

confirmada pela quebra de resistência de alguns desses cafeeiros em relação a novas raças de 

ferrugem (Rodrigues Jr., 2000). 
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4. Considerações gerais sobre a resistência das plantas aos 

agentes patogénicos 
Ao longo da sua evolução, as plantas elaboraram estratégias de reconhecimento e defesa que 

lhes permitem impedir ou cessar eficazmente a invasão de potenciais agentes patogénicos, ao 

mesmo tempo que estes desenvolveram novas estratégias de invasão. Apesar deste jogo de 

ping-pong, verifica-se que na natureza as plantas são resistentes à maioria dos agentes patogénicos 

sendo a situação de susceptibilidade a excepção (Mysore & Ryu, 2004). 

Muitas das defesas das plantas que impedem a invasão dos agentes patogénicos são 

constitutivas ou pré-existentes. Entre estas defesas destacam-se características da superfície da 

planta (a topografia da folha, a quantidade e qualidade das ceras presentes na cutícula, o tamanho, a 

localização e a forma dos estomas, a existência de pêlos, etc.) e ainda a presença de compostos 

antifúngicos e antimicrobianos (como sejam péptidos, proteínas, compostos fenólicos, alcalóides, 

saponinas) (Rodrigues Jr., 1980; Heath, 1991; Mysore & Ryu, 2004; Agrios, 2005). Outras defesas 

são induzidas após a infecção, como a produção de formas reactivas de oxigénio (ROS), a reacção 

de hipersensibilidade (RH), a acumulação de fitalexinas (compostos antimicrobianos de baixo peso 

molecular), alterações estruturais ao nível da parede celular da planta, o encapsulamento dos 

haustórios com calose e a síntese de proteínas relacionadas com a patogenicidade (proteínas PR) 

(Littlefield & Heath, 1979; Dixon & Lamb, 1990; Skipp et al., 1995; Mysore & Ryu, 2004).  

A resistência das plantas aos agentes patogénicos pode ser de dois tipos: resistência do não 

hospedeiro e resistência do hospedeiro. A resistência do não hospedeiro, também designada por 

resistência basal, é a forma mais comum e durável de resistência das plantas, sendo expressa por 

todos os genótipos de uma determinada espécie de plantas a todos os genótipos de uma espécie de 

agentes patogénicos (Heath, 2000a). A resistência do não hospedeiro aos agentes patogénicos é não 

específica, geneticamente complexa, envolvendo múltiplos mecanismos de defesa o que pode, pelo 

menos em parte, contribuir para a sua durabilidade (Heath, 2000a; Hammond-Kosack & Jones, 2003). 

A resistência do não hospedeiro pode ser do tipo I se não houver sintomas visíveis de necrose ou, do 

tipo II se houver sintomas de necrose (Mysore & Ryu, 2004).  

A resistência do hospedeiro pode ser classificada em resistência vertical e horizontal. A resistência 

vertical é considerada específica à raça do agente patogénico sendo condicionada por um ou poucos 

genes frequentemente dominantes que conferem resistência completa à planta relativamente a 

algumas raças do agente patogénico, mas que são muitas vezes “quebrados” (expressão de 

susceptibilidade) por outras raças (Agrios, 2005). Esta resistência qualitativa está de acordo com a 

teoria de gene-a-gene de Flor (1942, 1955). A resistência horizontal é considerada não específica à 

raça do agente patogénico sendo condicionada por vários genes e caracteriza-se por uma resistência 

moderada a todas as raças do agente patogénico (Agrios, 2005). Os parâmetros considerados para a 

avaliação da resistência horizontal são quantitativos, podendo considerar-se entre outros, a 

frequência de infecção, o período de latência e a intensidade da esporulação (Zhang et al., 1994). 

Numa interacção planta-agente patogénico, uma das principais preocupações dos melhoradores é 

a especificidade e a durabilidade da resistência a incorporar nas cultivares (Niks & Rubiales, 2002). A 

resistência durável foi definida por Johnson (1981) como a resistência que permanece efectiva 
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enquanto a cultivar que a possui é extensivamente cultivada num ambiente favorável à doença. A 

resistência horizontal (poligénica) é considerada mais durável do que a resistência vertical 

(oligogénica), pois a probabilidade de vários genes do agente patogénico sofrerem mutações em 

simultâneo que lhe permitam ultrapassar a resistência conferida pelo sistema poligénico da 

resistência horizontal é considerada baixa. 

 

4.1 Reconhecimento do agente patogénico, transmissão de sinal e 
respostas de defesa 

O sucesso da defesa da planta no combate à invasão do agente patogénico depende em muito da 

rapidez e intensidade de resposta. Quando as respostas de defesa são tardias e/ou pouco intensas, a 

planta hospedeira apresenta susceptibilidade ao agente patogénico e a interacção denomina-se 

compatível. Pelo contrário, quando as respostas de defesa são rápidas e/ou intensas permitem 

bloquear eficazmente o avanço do agente patogénico, a planta apresenta resistência e a interacção 

denomina-se incompatível (Laugé & Wil, 1998; Duhoux & Nicole, 2004; van Loon et al., 2006; Bari & 

Jones, 2009). 

O reconhecimento do agente patogénico pela planta é uma etapa crucial no processo de defesa 

da planta (Peck, 2003). A presença do agente invasor é detectada através do reconhecimento das 

moléculas do agente patogénico (eliciadores) pelas moléculas receptoras (receptores) da célula 

hospedeira (Peck, 2003; Agrios, 2005). Os eliciadores são moléculas de baixo peso molecular com 

diversas estruturas químicas (oligossacáridos, péptidos, proteínas, glicoproteínas e lípidos) que 

normalmente estão presentes em baixas concentrações. Os eliciadores podem ter vários graus de 

especificidade: (i) eliciadores específicos, que são o produto do gene Avr reconhecido apenas pelo 

produto do gene R do hospedeiro, seguindo assim a teoria gene-a-gene de Flor (Peck, 2003); (ii) 

eliciadores não específicos, que são compostos do próprio organismo invasor, como por ex. 

fragmentos de quitina da parede celular do fungo, reconhecidos por várias espécies de plantas (Peck, 

2003). 

O reconhecimento dos eliciadores é feito por receptores específicos localizados, quer na 

membrana plasmática (Pontier et al., 2002), quer no citoplasma (Dangl & Jones, 2001; Agrios, 2005), 

sendo assim possível o seu reconhecimento quer no exterior da célula quer já no seu interior 

(Dangl & Jones, 2001).  

Após o reconhecimento do agente patogénico pela planta, são rapidamente accionados 

mecanismos de transmissão de sinal que resultam em alterações celulares, como produção de 

formas reactivas de oxigénio (ex. peróxido de hidrogénio (H2O2) e o ião superóxido (O-
2), influxo de 

Ca2+, activação de cinases e alterações no citoesqueleto e nos níveis de transcrição de genes 

(Dangl & Jones, 2001; Peck, 2003; Duhoux & Nicole, 2004). Diversos estudos têm referido a 

importância e regulação de outras enzimas, para além das cinases, no processo de sinalização, tais 

como as NADPH oxidases, peroxidases apoplásticas e fosfoproteínas (Bestwick et al., 1997; Heath, 

2000a).  
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Estas reacções iniciais transitórias resultam na activação de uma complexa rede de outras 

moléculas sinal, conhecidas como fito-hormonas (ex. ácido salicílico (SA), jasmonato (JA), etileno 

(ET), ácido abcísico (ABA), auxinas, óxido nítrico (NO), etc.) no interior da célula que, por sua vez, 

vão induzir respostas de defesa global, tendo como objectivo impedir ou limitar o desenvolvimento do 

agente patogénico na planta (Dangl & Jones, 2001; Delledonne, 2005; Bari & Jones, 2009; 

Vlot et al., 2009). Diversas vias de sinalização coexistem na planta, sendo aparentemente induzidas 

por diferentes agentes patogénicos. O SA tem sido frequentemente associado à activação de defesas 

contra agentes patogénicos biotróficos e hemi-biotróficos. O aumento dos níveis de SA em tecidos 

atacados por este tipo de agentes patogénicos induz a activação de outros genes, como os genes 

wrky que, por sua vez, activam outros genes, como os genes pr (pathogenesis related), que estão 

envolvidos na resistência sistémica adquirida (RSA) (Bari & Jones, 2009). Pelo contrário, as fito-

hormonas JA e ET estão geralmente associadas com as respostas de defesa a agentes patogénicos 

necrotróficos que promovem a morte celular em fases precoces do processo de infecção 

(Glazebrook, 2005; Bari & Jones, 2009; Ramiro, 2009).  

As diversas vias de sinalização interagem entre si chegando mesmo a ser antagonistas, como é o 

caso das vias do SA e do JA/ET. Este cross-talk entre as vias de sinalização permite à planta ajustar, 

pela activação e supressão, as diversas respostas de defesa a um determinado agente patogénico 

(Feys & Parker, 2000; Glazebrook, 2005; Bannenberg et al., 2009; Bari & Jones 2009; 

Vlot et al., 2009). 

Os agentes patogénicos são capazes de escapar ao reconhecimento, de activar defesas que vão 

“sequestrar” compostos antifúngicos produzidos pelas plantas e/ou suprimir os mecanismos de 

transmissão de sinal e de defesa da planta hospedeira (Jones & Takemoto, 2004; van Loon et al., 

2006). Em interacções com fungos biotróficos, como as ferrugens, parece ainda haver indução de 

genes específicos no hospedeiro para o estabelecimento da biotrofia (Mendgen & Hahn, 2002; 

Schulze-Lefert & Panstruga, 2003).  

A compreensão do processo de reconhecimento, de transmissão de sinais e dos mecanismos de 

defesa envolvidos na resistência das plantas aos agentes patogénicos é de extrema importância para 

que, num futuro próximo, através de uma abordagem biotecnológica, seja possível a criação de 

cultivares de valor agronómico e ao mesmo tempo resistentes a doenças (Hammond-Kosack & 

Jones, 1997; Dangl & Jones, 2001). 

 

4.2. Respostas de defesa induzidas  
De entre as múltiplas e complexas respostas de defesa da planta activadas após a infecção dos 

agentes patogénicos, vão ser apenas referidas com mais pormenor aquelas que estão directamente 

relacionadas com o presente trabalho.  

A reacção de hipersensibilidade (RH), uma forma de morte celular programada que consiste na 

morte rápida das células da planta no local de infecção e de penetração do agente patogénico 

(Lecouls et al., 2006; Mur et al., 2008), é a expressão mais comum de resistência das interacções 

gene-a-gene (Heath, 1997, 2000b). A RH tem sido, no entanto, também associada à resistência de 

algumas plantas não hospedeiras (Heath, 2001; Christopher-Kozjan & Heath, 2003). A RH pode 
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conferir uma resistência que não se limita apenas aos locais de infecção, mas que se pode estender, 

por vezes, a toda a planta aumentando a capacidade de resposta do hospedeiro a subsequentes 

infecções por outros agentes patogénicos – resistência sistémica adquirida (RSA) (Alvarez, 2000; 

Heath 2000b). Embora esta reacção de defesa possa constituir, por si só, um mecanismo eficaz de 

resistência contra os agentes patogénicos biotróficos, como as ferrugens que dependem de células 

vivas do hospedeiro para se desenvolverem e reproduzirem, ela é apenas uma parte de toda a 

estratégia defensiva da planta (Heath et al., 1997). A RH pode ser reconhecida ao microscópio óptico 

pela autofluorescência e/ou acastanhamento das células resultante da oxidação dos compostos 

fenólicos (Nicholson & Hammerschmidt, 1992; Heath, 1998). Ao nível ultrastrutural, caracteriza-se 

pela rápida degradação da membrana plasmática e das membranas de organelos como as 

mitocôndrias, cloroplastos e núcleo, e pela coagulação do citoplasma (Heath, 1997; Silva et al., 

2008a). A RH parece estar associada a uma série de alterações metabólicas integradas e 

coordenadas entre si, entre as quais se destaca a activação de determinadas vias metabólicas, como 

a síntese de compostos fenólicos e algumas fitalexinas e o aumento de actividade de enzimas 

oxidativas (ex. peroxidases), a acumulação de formas reactivas de oxigénio e ainda pela activação de 

genes pr (Heath, 2000b; Lecouls et al., 2006; Mur et al., 2008; Ramiro et al., 2009).  

As modificações estruturais ao nível da parede celular envolvendo a deposição de fenóis e mais 

tarde a formação de lenhina (resultante da polimerização dos fenóis), assim como a incorporação de 

glicoproteínas ricas em hidroxiprolina e de polissacáridos, parecem desempenhar um papel 

importante como barreira à penetração do agente patogénico, sendo muitas vezes associadas à 

resistência das plantas hospedeiras e não hospedeiras (Esquerré-Tugayé et al., 1992; Heath, 1992; 

Nicholson & Hammerschmidt, 1992; Shimada et al., 2006). Tem vindo a ser dada importância 

crescente ao papel dos compostos fenólicos na resistência das plantas às doenças, nomeadamente 

através do reforço da parede celular, da associação à RH, da sua actividade antimicrobiana e 

também pelo seu envolvimento nos processos de sinalização (ex. o ácido salicílico) 

(Nicholson & Hammerschmidt, 1992; Vlot et al., 2009). 

O encapsulamento dos haustórios tem sido associado à expressão de resistência de plantas 

hospedeiras a ferrugens e a outros parasitas obrigatórios (Littlefield & Heath, 1979; Cohen et al., 

1990; Skalamera et al., 1997). A importância atribuída ao encapsulamento como mecanismo de 

defesa varia, no entanto, consoante as interacções planta-agente patogénico. A calose (polímero de 

1,3--glucanas), o principal componente desses encapsulamentos, tem sido descrita como sendo 

menos permeável a pequenas moléculas do que outros componentes da parede celular (como seja a 

celulose) (Heslop-Harrison, 1966) podendo, por isso, restringir ou até bloquear a passagem de 

nutrientes para o fungo e, consequentemente, limitar o seu crescimento (Rijo & Vasconcelos, 1984). 

 

4.3. Mecanismos celulares, bioquímicos e moleculares de resistência do 
cafeeiro a Hemileia vastatrix 

Na interacção cafeeiro-H. vastatrix, estudos citológicos e bioquímicos têm demonstrado que a 

resistência é, em geral, do tipo pós-haustorial e está associada à reacção de hipersensibilidade 
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(Rijo et al., 1991; Martins & Moraes, 1996; Silva et al., 2002; Guerra-Guimarães et al., 2009), ao 

encapsulamento dos haustórios com calose e celulose, à deposição de fenóis, à acumulação de 

material de composição heterogénea (pectinas, polissacáridos e fenóis) nos espaços intercelulares e 

à lenhificação das paredes e hipertrofia das células da planta (Silva et al., 2002; Silva et al., 2006). O 

envolvimento das NADPH oxidases, a produção do radical superóxido (O2
-), o aumento de actividade 

das enzimas lipoxigenase (LOX), peroxidase (POD), superóxido dismutase (SOD), fenilalanina 

amoníaco-liase (PAL) e proteínas relacionadas com a patogenicidade (-glucanases e quitinases) 

(PR), tem sido também associado à expressão de resistência do cafeeiro a H. vastatrix (Maxemiuc-

Naccache et al., 1992; Rojas et al., 1993; Silva et al., 2002; Silva et al., 2006; Silva et al., 2008a; Guerra-

Guimarães et al., 2009). 

A construção de bancos de expressão génica em diferentes tempos após a inoculação de 

H. vastatrix em tecidos foliares de diversos genótipos de cafeeiro permitiu isolar várias centenas de 

sequências de cDNA, cuja sequenciação sistemática e análise bioinformática permitiu estabelecer um 

catálogo de genes expressos durante a interacção, envolvidos nos processos de reconhecimento, 

sinalização, defesa, expressão génica, síntese proteica e metabolismo (Fernandez et al., 2004). 

Apesar do avançado estado da investigação a nível citoquímico e bioquímico, pouco se conhece 

sobre os genes envolvidos no processo de defesa do cafeeiro à ferrugem alaranjada 

(Fernandez et al., 2004; Ganesh et al., 2006; Guzzo et al., 2009; Ramiro, 2009).  

Neste trabalho foram estudados genes, previamente identificados no cafeeiro como estanto 

envolvidos em diversas funções, como o reconhecimento e sinalização (Fernandez et al., 2004; 

Ganesh et al., 2006; Petitot et al., 2008; Ramiro, 2009): 

- Genes rlk – As RLK (Receptor-like kinases) são proteínas transmembranares envolvidas no 

reconhecimento do agente patogénico, na regulação da divisão, expansão e diferenciação celular 

(Haffani et al., 2004; Morillo & Tax, 2006). Estas proteínas possuem um domínio citoplasmático, 

extracelular e transmembranar, e constituem um elemento essencial na passagem do sinal do 

exterior para o interior da célula (Morillo & Tax, 2006). As proteínas RLK estão divididas, actualmente, 

em 15 sub-famílias de acordo com os tipos de domínios extracelulares que possuem 

(Morris & Walker, 2003; Morillo & Tax, 2006). Esta diversidade de domínios permite que as proteínas 

RLK respondam a um conjunto variável de sinais externos (Haffani et al., 2004). Em trabalhos 

realizados na interacção cafeeiro-H. vastatrix, Fernandez et al. (2004) observaram a activação do 

gene rlk ao longo do processo de infecção, mais intensa numa interacção incompatível, sugerindo 

assim a sua importância no reconhecimento do agente patogénico na consequente activação de 

respostas de defesa. 

- Genes wrky – As proteínas WRKY consistem em factores de transcrição com função reguladora 

(positiva ou negativa) da transcrição de genes envolvidos em diversos processos fisiológicos, entre os 

quais a defesa da planta a factores bióticos e abióticos (Eulgem et al., 2000; Ramiro, 2009). As 

proteínas WRKY têm em comum entre si um domínio WRKY, constituído por uma região altamente 

conservada de 60 aminoácidos e um dedo de zinco. Consoante o número ou tipo de domínio que 

possuem, as proteínas WRKY podem ser classificadas em três grupos: grupo I ou grupo II se 

possuírem duas ou uma cópia respectivamente, do domínio WRKY (Eulgem et al., 1999, 2000) e um 
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dedo de zinco do tipo C2-H2 ou, grupos III se possuírem um domínio WRKY e um dedo de zinco do 

tipo C2-HC (Eulgem et al., 2000; Ulker & Somssich, 2004). Os factores de transcrição WRKY actuam 

não só como indutores das vias de síntese das fito-hormonas SA e JA, mas também como agentes 

reguladores dos genes activados pelas mesmas fito-hormonas, como seja dos genes pr 

(Eulgem & Somssich, 2007; Pandey & Somssich, 2009). No cafeeiro são conhecidos cerca de 22 

genes wrky com função reguladora das respostas de defesa e que pertencem aos grupos I, II e III 

(Ramiro et al., 2009). A activação destes genes ocorreu entre as 12 e 16 horas após inoculação numa 

interacção incompatível cafeeiro-H. vastatrix e mais tarde (24 h.a.i.) numa interacção compatível 

(Ganesh et al., 2006; Petitot et al., 2008). Observou-se ainda que, numa interacção incompatível, este 

gene possui ainda um outro momento de maior expressão, cerca das 48 h.a.i., tempo a partir do qual 

a sua expressão volta à sua expressão basal (Fernandez et al., 2004; Ganesh et al., 2006; Ramiro, 

2009). 

- Genes pal e chs - Durante a interacção planta-agente patogénico são expressos genes que 

codificam as enzimas da via fenilpropanóide, como a L-fenilalanina amoníaco-liase (PAL). A PAL tem 

sido relacionada com a síntese de algumas fitoalexinas, como as isoflavonóides e fenilpropanóides, 

tendo ainda um papel importante na síntese de precursores da lenhina, suberina e outros compostos 

fenólicos que reforçam a parede celular e com a formação de papila (Dixon et al., 2002). Para além 

disso, a PAL está envolvida na síntese de moléculas de sinalização como o SA (Mould et al., 2003), 

uma fito-hormona necessária para a activação da síntese de proteínas PR, da catalase e de factores 

de transcrição (Vlot et al., 2009). A via fenilpropanóide sintetiza um grande número de compostos do 

metabolismo secundário, sendo de destacar os flavonóides, cuja síntese é iniciada pela CHS 

(Chalcona sintase). Os flavonóides possuem um papel importante na pigmentação, na protecção 

contra os raios ultravioleta e na defesa contra fungos patogénicos (Tian et al., 2006; 

Zabala et al., 2006). Em interacções incompatíveis cafeeiro-H. vastatrix, foi observada activação dos 

genes pal e chs (Ramiro, 2009). 

- Genes lox - As lipoxigenases (LOX) são dioxigenases responsáveis pela hidroperoxidação dos 

ácidos gordos polinsaturados. As LOX (nomeadamente a 13-LOX) desempenham um papel 

importante na via do JA, do qual são marcadores, por serem a primeira enzima da via de síntese 

desta molécula sinal (Turner et al., 2002; Wasternack, 2007). As LOX contribuem ainda para a RH 

pela degradação dos lípidos da membrana celular e pela formação de produtos tóxicos resultantes da 

oxidação desses lípidos (Croft et al., 1993; Rojas et al., 1993; Jalloul et al., 2002; 

Montillet et al., 2005). Em interacções incompatíveis cafeeiro-H. vastatrix, não foi observada a 

activação do gene 13-lox, sugerindo assim que a via do JA não está envolvida das respostas de 

defesa da planta (Ramiro et al., 2009). 

- Genes gt – As enzimas GT (glicosiltransferases) estão envolvidas no metabolismo secundário e 

são responsáveis pela transferência de grupos de açúcar de um dador, normalmente uma molécula 

UDP-glucose, para um receptor ou aceitador, normalmente uma molécula hidroxilada (Jones & 

Takemoto, 2001; Bowles et al., 2005), num processo designado de glicolisação. A transferência do 

grupo de açúcar confere às moléculas orgânicas endógenas e exógenas uma série de propriedades 

como o aumento da solubilidade na água, o aumento da estabilidade química, a redução da 
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reactividade química (desintoxicação) e a alteração da actividade biológica (Jones & Takemoto, 

2001). A alteração das propriedades químicas das moléculas em causa permite que a planta 

armazene grandes quantidades de compostos tóxicos que, de outra forma, poderiam ser prejudiciais. 

A SA-GT (ácido salicílico glicosiltransferase), em particular, possui papel importante na regulação dos 

níveis de SA (Yalpani et al., 1992). No cafeeiro observou-se que o gene gt é activado nas situações 

de resistência e susceptibilidade a H. vastatrix sendo, no entanto, mais intensa a sua expressão na 

interacção incompatível (Fernandez et al, 2004). A activação do gene gt parece anteceder a activação 

dos genes pr1b e pr10 (Ramiro, 2009). 

- Genes pr – As proteínas PR (proteínas relacionadas com a patogenicidade) representam um 

grupo de proteínas cuja síntese é fortemente induzida pelo processo de infecção seja por vírus, 

fungos, oomicetas e bactérias mas também pelo ataque de insectos e nemátodos 

(van Loon et al., 2006). Para além de ser induzida por factores bióticos, a síntese de PR é também 

induzida por factores abióticos como stresse hídrico, térmico e salino (van Loon et al., 2006). As 

proteínas PR estão agrupadas em 17 famílias de acordo com a sua sequência de aminoácidos, 

relação serológica e actividade biológica ou enzimática. Algumas famílias PR estão relacionadas com 

a restrição do crescimento dos fungos, como é o caso da família PR-2 constituída por 

β-1,3-glucanases (Grover & Gowthaman, 2003) e das famílias PR-3, 4, 8 e 11 constituidas por 

endoquitinases, que degradam a parede celular do agente invasor (van Loon et al., 2006). A função 

das PR1 é ainda desconhecida, mas a sua síntese parece ser induzida pelo SA (Anand et al., 2008), 

pelo qual poderá ser usada como marcador da via do SA, como acontece em Arabidopsis thaliana 

(Thomma et al., 2001). A síntese das PR10, que actuam como ribonucleases, também parece ser 

induzida pelo SA (Hwang et al., 2008). Em interacções incompatíveis cafeeiro-H. vastatrix foi 

observada uma forte activação dos genes pr1b e pr10, às18, 21 e 24 h.a.i. (Ramiro, 2009). 

  



   Introdução Geral 
 

21 
 

5. PCR em tempo real no estudo da expressão génica 
Nos últimos anos, um grande esforço tem sido feito no sentido de aumentar o conhecimento sobre 

as vias de sinalização induzidas após o reconhecimento dos agentes patogénicos e que conduzem à 

resistência das plantas (Guzzo et al., 2009). Neste sentido, a análise de perfis de expressão génica 

gerados após o processo de infecção ou após tratamentos com eliciadores, fornece um ponto de 

partida para identificar pontos comuns e antagonismos entre as diversas vias de defesa 

(Fernandez et al., 2004). No entanto, o conhecimento dos processos fisiológicos que regulam a 

activação das defesas restringe-se quase exclusivamente a plantas modelo, como Arabidopsis, a 

planta do arroz e o tomateiro, sendo escasso o conhecimento que se tem do mesmo, em relação às 

plantas perenes, como é o caso do cafeeiro (Fernandez et al., 2004). 

Diversos acontecimentos como a diferenciação de tecidos, o crescimento da planta e respostas de 

defesa, reflectem-se em alterações do padrão génico, que poderá ser determinado pela quantificação 

do RNA mensageiro, produto directo da activação génica (Bustin, 2000).  

A PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR) é actualmente uma técnica importante na 

comparação de perfis de expressão génica. Segundo esta técnica, a expressão (relativa) do gene em 

estudo é determinada por comparação com a expressão de um ou mais genes constitutivos (genes 

necessários à manutenção da célula) cuja expressão génica não deverá variar significativamente nem 

entre células de diferentes tecidos nem com as condições experimentais (Thellin et al., 1999; 

Sturzenbaum & Kille, 2001; Jain et al., 2006). Na prática, esta técnica utiliza uma câmara que detecta 

e regista a fluorescência emitida por um fluorocromo incorporado no novo produto de PCR. Desta 

forma, é possível acompanhar a fase exponencial de amplificação em tempo real e, assim, quantificar 

o DNA com precisão, num determinado momento da corrida (Gachon et al., 2004).  

Por se tratar de uma técnica baseada em RNA, a variabilidade que este apresenta poderá 

conduzir à determinação de padrões de expressão génica relativa errados. Assim, é necessário 

seguir num conjunto de regras que permitem normalizar ou minimizar o erro experimental como seja, 

o uso de amostra de peso ou volume idêntico, a purificação do RNA total extraído e o uso de genes 

constitutivos (genes housekeeping) como calibradores de expressão relativa, uma vez que são 

activamente expressos (Hugget et al., 2005) e a sua expressão génica não deverá variar 

significativamente nem entre células de diferentes tecidos nem com as condições experimentais 

(Thellin et al., 1999; Sturzenbaum & Kille, 2001; Jain et al., 2006). Alguns estudos demonstram, no 

entanto, que a expressão dos genes constitutivos pode, de facto, variar em parte porque estes podem 

desempenhar na célula outras funções para além das relacionadas com o metabolismo basal 

(Thellin et al., 1999; Jain et al., 2006). A selecção dos genes constitutivos como genes normativos é, 

por isso, de extrema importância e deve, em primeiro lugar, incidir sobre os mais estáveis de entre os 

mais adequados à espécie de planta e ao tecido vegetal em estudo (Thellin et al., 1999; 

Nicot et al., 2005; Jain et al., 2006; Cruz et al., 2009) sendo depois de ponderar o uso de apenas um 

gene constitutivo ou de combinações de dois ou mais genes. O recurso a uma combinação de dois ou 

mais genes constitutivos na normalização da expressão relativa dos genes em estudo permite 

diminuir as variações de expressão génica inerentes, ainda que pequenas (Pfaffl et al., 2004; 

Radoníc et al., 2004; Huggett et al., 2005). 
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Neste trabalho foram usados dois genes constitutivos, gapdh e ubiquitina, previamente usados 

como genes normativos em estudos de expressão génica em cafeeiro (Fernandez et al., 2004; 

Ganesh et al., 2006; Petitot et al., 2008; Ramiro, 2009; Ramiro et al., 2009) cuja estabilidade 

individual e adequação para estudos de expressão génica em tecidos foliares de café já foi estuda 

(Cruz et al., 2009) especificamente em folhas de cafeeiro inoculadas com H. vastatrix 

(Barsalobres-Cavallari et al., 2009). 
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6. Objectivos  
Os prejuízos causados pela ferrugem alaranjada, os custos elevados do controlo químico e o seu 

impacte ambiental negativo mostram a importância da obtenção de variedades de cafeeiros 

resistentes a esta doença. Um marco significativo no programa de melhoramento do CIFC foi a 

descoberta, nos finais dos anos 50, do Híbrido de Timor (HDT), um híbrido natural entre C. arabica e 

C. canephora, cujas descendências apresentavam resistência a todas, ou pelo menos, à maioria das 

raças conhecidas de H. vastatrix. Os primeiros híbridos produzidos pelo CIFC deram origem a 

cultivares resistentes, como Sarchimor, Catimor e Cavimor que, substituíram em muitos países as 

variedades tradicionais susceptíveis. No entanto, após vários anos em cultura, a resistência de 

algumas destas cultivares tem sido quebrada em alguns países, verificando-se o surgimento de 

novas raças de H. vastatrix, virulentas para alguns destes genótipos. 

Este trabalho teve como principal objectivo caracterizar ao nível celular e molecular a 

resistência a H. vastatrix da cultivar Sarchimor (para a qual ainda não se verificou quebra de 

resistência) e de HDT 832/2 (usado como progenitor resistente). Considerando que a resistência dos 

não hospedeiros é a forma mais durável de resistência das plantas, foi estudada comparativamente a 

resistência dos referidos genótipos de cafeeiro a Uromyces vignae (ferrugem do feijão-frade). Este 

estudo insere-se num objectivo mais vasto que visa inferir a durabilidade da resistência do cafeeiro a 

esta doença. 

Foram usadas técnicas de microscopia óptica de campo claro e de fluorescência para análise 

das fases pré- e pós-penetração dos fungos, e das respostas por estes induzidas nas células das 

plantas. Estes estudos mostraram analogia na resistência de Sarchimor e de HDT 832/2 a 

H. vastatrix, mas em HDT 832/2 U. vignae apresentou um crescimento mais restricto tendo, por isso, 

sido seleccionado para os estudos moleculares, nos quais foi efectuada a monitorização, por qPCR, 

da expressão de oito diferentes genes (rlk, wrky1, pal, chs, 13-lox, gt, pr1b e pr10) envolvidos em 

mecanismos de reconhecimento, sinalização e de defesa. Os genes constitutivos gapdh e ubiquitina 

foram usados como genes normativos, depois de avaliada a estabilidade individual e conjugada da 

sua expressão génica.  

Com estes estudos, pretendeu-se contribuir para o aumento do conhecimento sobre os 

componentes da sinalização e das respostas celulares e moleculares envolvidas nestes dois tipos de 

resistência. 

 



 

 
 

II - Material e métodos 

1. Plantas e fungos 
Para os estudos de microscopia foram usados os cafeeiros Híbrido de Timor – HDT 832/2 (Híbrido 

natural entre C. arabica e C. canephora) e Sarchimor (variedade resultante do cruzamento do 

cafeeiro Arabica Villa Sarchi (CIFC 971/10) com HDT 832/2). No Quadro 2.1. estão indicados os 

cafeeiros utilizados, bem como a sua origem, nº de identificação do CIFC e respectivos grupos 

fisiológicos e genes de resistência (Bettencourt & Rodrigues Jr., 1988; Várzea & Marques, 2005). 

 

Quadro 2. 1- Cafeeiros, nº de identificação no CIFC, origem, grupo fisiológico e 
genes de resistência das plantas de cafeeiro usadas. 

Cafeeiro 
Identificação  

do CIFC  
Grupo 

Fisiológico 
Genes de 

resistência 

HDT 832/2 A* SH5,6,7,8,9,? 

Sarchimor 13682/12 A SH5,6,7,8,9,? 
 

* Este grupo fisiológico inclui cafeeiros resistentes a todas as raças conhecidas de H. vastatrix 

 

 

Os cafeeiros foram inoculados com uredósporos da ferrugem do cafeeiro – H. vastatrix (isolado 

1065, originário da Índia, da raça II, com gene de virulência v5) e da ferrugem do feijão-frade - 

Uromyces vignae1Barclay (isolado CPR-1, raça I). 

Foram ainda usadas plantas de feijão-frade (Vigna unguiculata L., Walp.) cultivar California 

Blackeye1, de forma a comparar a capacidade dos uredósporos de U. vignae germinarem e 

diferenciarem apressórios no seu hospedeiro e no cafeeiro. 

Para os estudos de biologia molecular, usou-se o cafeeiro HDT 832/2 inoculado com uredósporos 

de H. vastatrix e de U. vignae. 

2. Manutenção das plantas 
Os cafeeiros (vários clones de uma planta original) cresceram em vasos contendo uma mistura de 

terra vegetal, turfa e areia na proporção de 4:1:1 (v/v/v), e foram mantidos em condições de estufa, 

com uma temperatura média anual de 24ºC.  

As plantas de feijão-frade cresceram em vasos pequenos contendo uma mistura de terra vegetal, 

turfa e areia na proporção de 2:2:1 (v/v/v) que depois foram mantidas em condições de estufa. 

                                                   
1 Os uredósporos de U. vignae e as sementes de feijão-frade foram gentilmente cedidos pelo Professor Kurt 
Mendgen do Departamento de Fitopatologia da Universidade de Konstanz, Alemanha. 
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3. Produção e manutenção de inóculo 
Os uredósporos de H. vastatrix foram multiplicados em plantas susceptíveis de C. arabica (CIFC 

19/1), colhidos com uma cápsula de gelatina cerca de 20 dias após inoculação, e mantidos em 

exsicador à temperatura de 5ºC e a 70% de humidade. 

Os uredósporos de U. vignae foram produzidos em plantas susceptíveis da cultivar California 

Blackeye de feijão-frade, colhidos com um colector acoplado a uma bomba de vácuo cerca de sete 

dias após a inoculação, e mantidos a -80ºC até serem usados. 

4. Inoculação 
Pares de folhas jovens de cafeeiro e próximas do tamanho definitivo, foram inoculadas com 

uredósporos de H. vastatrix segundo a técnica descrita por D' Oliveira (1954-57) e D' Oliveira e 

Rodrigues Jr. (1961). Os uredósporos foram colocados na página inferior das folhas, com a ajuda de 

um escalpelo, e espalhados com um pincel de pêlo de camelo (a quantidade de inóculo utilizada foi 

de 1 mg por par de folhas). Em seguida, empregando um atomizador, pulverizou-se levemente a área 

inoculada com água destilada. As restantes folhas do cafeeiro foram também pulverizadas com água 

destilada e o vaso abundantemente regado, de forma a criar um ambiente húmido. Após a 

inoculação, as plantas foram mantidas durante 24 h numa câmara de incubação (no escuro) sendo 

posteriormente transferidas para a estufa a uma temperatura entre 20 e 24ºC, onde se acompanhou o 

evoluir da infecção até ao aparecimento dos sintomas (tipos de reacção – escala qualitativa adoptada 

no CIFC – referida em Introducção Geral - 3. Interacção cafeeiro-H.vastatrix). 

Para a inoculação dos cafeeiros e do feijão-frade com uredósporos de U. vignae seguiu-se a 

técnica descrita por Heath (1971). Os uredósporos foram lavados com uma solução de Tween2 0,01% 

durante 20 segundos à temperatura ambiente (24ºC), de forma a remover auto-inibidores de 

germinação. Os uredósporos foram depois colhidos num filtro Millipore 0,45 µm esterilizado e 

aplicados com um pincel na página inferior de folhas do cafeeiro (folhas jovens e próximas do seu 

tamanho definitivo) e na página superior de folhas de feijão-frade com 10 dias de idade (fase de 

folhas primárias). Após a inoculação, as plantas foram mantidas durante 24 horas numa câmara de 

incubação, e posteriormente transferidas para a estufa a uma temperatura entre 20-24ºC. 

Para o estudo das respostas celulares efectuaram-se dois ensaios, tendo-se inoculado um mínimo 

de 4 folhas/planta. 

Para o estudo das respostas moleculares, foram usados 4 clones de cafeeiro HDT 832/2: dois 

como controlo e dois para inoculação. Foram realizados 2 ensaios (com duas semanas de intervalo), 

utilizado o seguinte esquema de trabalho: 

- Para cada um dos dois clones inoculados com as ferrugens, metade da planta foi inoculada com 

H. vastatrix e a outra metade com U. vignae. Foram inoculadas 2 folhas/planta por cada tempo após 

inoculação (h.a.i.). Nas plantas de controlo, as folhas foram apenas pulverizadas com água destilada.  

                                                   
2 Tween - Monolaurato de polioxietilenosorbitano 
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- A recolha de folhas para amostra foi feita em vários tempos. Para a inoculação com H. vastratrix 

foi colhido material às 6, 9, 12, 18, 21 e 24 h.a.i. Para a inoculação com U. vignae, foi colhido material 

às 3, 6, 9 e 12 h.a.i. Simultaneamente procedeu-se às colheitas das folhas usadas como controlo. 

- Às folhas colhidas foi-lhes retirada a nervura central com o auxílio de uma lâmina e foram, 

imediatamente, congeladas em azoto líquido. As amostras foram conservadas a -80ºC até à sua 

utilização. 

5. Observações ao microscópio óptico 
O processo de colonização de H. vastatrix e de U. vignae em folhas dos seus hospedeiros tem 

algumas diferenças, particularmente em relação à diferenciação das primeiras estruturas de infecção. 

Em folhas de cafeeiro, os uredósporos de H. vastatrix germinam e diferenciam o apressório (sobre o 

estoma), o qual emite uma hifa de penetração que penetra através do estoma e cresce para uma 

câmara sub-estomática, ramificando-se em duas hifas laterais formando uma estrutura em âncora. De 

cada uma dessas hifas laterais, origina-se a célula-mãe do haustório (CMH), que se dirige para a 

célula subsidiária, onde se instala sob a forma de haustório (Fig. 2.1) (Rijo & Rodrigues Jr., 1997; 

Silva et al., 1999; Silva et al., 2002; Silva et al., 2006). 

 

 
Fig. 2. 1 - Esquema das primeiras fases do processo de infecção de Hemileia vastatrix A – Uredósporo 
(U), tubo germinativo (Tg), apressório (Ap), Hifa de penetração (Hp); B – Âncora (An); C- Célula-mãe do 
haustório (CMH) com haustório (h) (esquema cedido por M.C. Silva). 

 

Em cafeeiros susceptíveis, o fungo prossegue o seu crescimento com formação de mais hifas 

intercelulares e haustórios acabando por originar esporulação, cerca de 21 dias após a inoculação. 

Pelo contrário, em diversos genótipos de cafeeiros resistentes, o fungo cessa o seu crescimento nas 

primeiras fases do processo de infecção, geralmente com maior frequência após a formação de CMH 

com 3-4 haustórios (resistência pós- haustorial). 

Em folhas de feijão-frade, os uredósporos de U. vignae germinam e diferenciam o apressório 

sobre o estoma, o qual emite uma hifa de penetração que, na câmara estomática, forma uma 

vesícula. Esta diferencia-se numa hifa de infecção que origina uma CMH, que se dirige para a célula 

do mesófilo, onde se instala sob a forma de um haustório (Fig. 2.2) (Heath, 1989; Deising et al., 

1991).  
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Fig. 2. 2 - Esquema das primeiras fases do processo de infecção de 
Uromyces vignae: uredósporo (U), apressório (Ap), hifa de penetração 
(Hp), vesícula (V), hifa de infecção (Hi), célula-mãe do haustório (CMH); 
haustório (h) (adaptado de Heath, 1995). 

 

Em plantas susceptíveis, o fungo cresce sem aparente inibição acabando por originar 

esporulação, cerca de sete dias após a inoculação. Em plantas resistentes, o fungo pára o seu 

crescimento após a formação de pelo menos um haustório (resistência pós-haustorial) (Heath, 1989; 

Silva, 1996). 

 

5.1. Germinação de uredósporos in vivo e formação de apressórios 
A determinação das percentagens de uredósporos germinados e de apressórios formados pelos 

fungos H. vastatrix e U. vignae foi realizada de acordo com a técnica descrita por Silva et al. (1985). 

Para diferentes tempos após a inoculação (8 h.a.i. para U. vignae e 24 h.a.i. para H. vastatrix) foram 

cortados, aleatoriamente, pedaços com cerca de 2 cm2 de folhas inoculadas de cafeeiro e de 

feijão-frade. De forma a ser obtido um molde da superfície foliar, os pedaços de folhas foram 

pincelados com “verniz de unhas“ transparente que depois de seco durante 24 h, foi destacado e 

corado com uma mistura de azul de algodão 0,5% em lactofenol3. Este corante permite corar de azul 

as estruturas do fungo.  

A determinação da percentagem de uredósporos germinados e de apressórios formados pelos 

dois fungos foi efectuada em microscópio de campo claro e baseou-se na contagem de um mínimo 

de 6 conjuntos de 100 uredósporos por experiência. 

 

5.2. Processo de colonização do fungo e respostas celulares das plantas  
Para avaliar o processo de colonização dos fungos H. vastatrix e U. vignae no cafeeiro 

seccionaram-se fragmentos de folhas infectadas com o auxílio de um micrótomo de congelação 

CM1850 (Leica). Os cortes, com uma espessura entre 22-27 µm, foram depois corados e montados 

                                                   
3 Lactofenol – Fenol: Ácido láctico: Glicerina (1:1:1) 

Hp

Ap

U
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numa mistura clara de azul de algodão em lactofenol, e observados em microscópio de campo claro. 

Foram obtidas amostras às 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 24, 48, 72 e 96 h.a.i., e em cada local de infecção 

quantificou-se as fases de crescimento do fungo, mediu-se o comprimento das hifas com recurso a 

uma ocular micrométrica e quantificou-se a formação de haustórios. Foram feitas três repetições de 

20 locais de infecção, para cada tempo de colheita. 

 

Para o estudo das respostas das plantas à presença do fungo, usaram-se as seguintes técnicas 

para microscopia de fluorescência: 

- Epifluorescência – Cortes transversais de fragmentos de tecido fresco, efectuados com micrótomo 

de congelação foram colocados numa solução de fosfato de potássio (K2HPO4), 0,07 M e pH 8,9 e 

posteriormente montados na mesma solução e observados ao microscópio (Silva et al., 2002). A 

autofluorescência e/ou acastanhamento das células foi usada como indicador da morte celular 

(reacção de hipersensibilidade) e da acumulação e oxidação de compostos fenólicos 

(Marte & Montalbini, 1972; Bennett et al., 1996; Heath, 1998).  

- Teste de fluorescência com azul de anilina - Cortes transversais de fragmentos de tecido fresco, 

feitos com um micrótomo de congelação, foram mergulhados primeiro numa solução de fosfato de 

potássio (K2HPO4), 0,07 M e pH 8,9, durante 10 minutos e depois transferidos durante 10 a 15 

minutos para a mesma solução com 0,01% de azul de anilina (BDH, Inglaterra) onde foram montados 

(Rijo & Vasconcelos, 1984). Os depósitos de calose foram detectados pela sua fluorescência amarelo 

brilhante (Eschrich & Currier, 1964).  

Para a aplicação destes testes foram realizadas duas inoculações e colheita de amostra em vários 

tempos. Assim para a uma inoculação de cafeeiros com H. vastatrix foram obtidas amostras às 10, 

12, 17, 24, 48, 72 e 96 h.a.i., e para a inoculação de cafeeiros com U. vignae foram obtidas amostras 

às 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 e 96 h.a.i. Para cada tempo de colheita foram realizadas três repetições de 

20 locais de infecção cada. 

 

Todas as observações foram feitas em microscópios ópticos Leitz Dialux 20 e DM-2500 (Leica) 

com câmara digital, equipados com lâmpadas de mercúrio HB 100 W, de luz ultra-violeta (excitação 

340-380 nm, filtro barreira 430 nm) e de luz azul (excitação 450-490 nm, filtro barreira 515 nm). 
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6. Técnicas moleculares 

6.1 Extracção, purificação e quantificação de RNA Total 
 

Extracção do RNA total: 
Para a extracção de RNA total foi utilizado o RNeasy Plant Mini kit (Qiagen) tendo sido seguido o 

protocolo com algumas alterações. 

Cerca de 100 mg de folhas foram maceradas em azoto líquido. Depois de introduzida num tubo 

eppendorf, foram adicionados à amostra 450 µl de solução RLC:β-Mercaptoetanol (100:1). A mistura 

foi novamente macerada e incubada a 56ºC durante 6 minutos, tendo sido depois colocada na coluna 

de extracção QIAshredder e centrifugada a 13000 rpm durante dois minutos numa centrífuga 

Microfuge 22R (Beckman Coulter). O sobrenadante foi cuidadosamente transferido para um novo 

tubo eppendorf, ao qual foram adicionados 0,5 volumes de etanol a 100% e misturado por pipetagem. 

A solução foi transferida para uma nova coluna de extracção RNeasy Mini e centrifugada a 10000 

rpm durante 15 segundos. O sobrenadante foi descartado. 

A membrana da coluna RNeasy Mini foi lavada três vezes, primeiro com 700 µl de tampão RW1, 

depois com 500 µl de tampão RPE e, no final, com 500 µl de etanol a 80%. Após cada lavagem foi 

feita uma centrifugação a 10000 rpm durante 15 segundos, excepto na última que foi feita a 10000 

rpm durante dois minutos. Para garantir a total remoção de etanol da membrana foi feita uma nova 

centrifugação a seco, a 13000 rpm durante um minuto.  

Para a eluição do RNA total, foram adicionados à membrana 30 µl de água RNase-free, incubada 

durante cinco minutos e centrifugada a 10000 rpm durante um minuto. 

 

Purificação do RNA total: 
Para a purificação do RNA total foi realizada uma digestão do DNA com RNase-free DNase set 

(Qiagen) seguindo-se a purificação da amostra utilizado o RNeasy CleanUp kit (Qiagen) sem 

alterações ao protocolo. A purificação foi feita em duas fases: 

 

i) Digestão com DNase: 

Para um volume final de 100 µl foram adicionados 26,5 µl de RNA total, 61 µl de água RNase-free, 

10 µl de tampão RDD e 2,5 µl de DNase I (1500 Kunitz4). A solução foi incubada a 20-25ºC durante 

10 minutos. 

 

ii) Purificação do RNA: 

Aos 100 µl de solução obtida no passo anterior foram adicionados 350 µl de tampão RLT. 

Adicionaram-se de seguida 250 µl de etanol a 100% e misturou-se por pipetagem. A solução obtida 

                                                   
4 Kunitz – Unidade mais usada para a quantificação da DNase. Consiste na quantidade de DNase I 
necessária para aumentar a A280 em 0,001 por minuto por ml, a 25ºC e pH 5,0, usando como 
substracto DNA altamente polimerizado.  
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foi colocada na coluna de extracção RNeasy Mini e, centrifugada a 10000 rpm durante 15 segundos. 

O sobrenadante foi descartado.  

A membrana da coluna RNeasy Mini foi lavada três vezes, primeiro com 700 µl de tampão RW1, 

depois com 500 µl de tampão RPE e, no final, com 500 µl de etanol a 80%. Em cada lavagem foi feita 

uma centrifugação a 10000 rpm durante 15 segundos, excepto na última que foi feita a 10000 rpm 

durante dois minutos. Para garantir total remoção de etanol da membrana foi feita uma nova 

centrifugação, a seco, a 13000 rpm durante um minuto.  

Para a eluição do RNA total, foram adicionados à membrana 30 µl de água RNase-free, incubada 

durante cinco minutos e centrifugada a 10000 rpm durante um minuto. 

As amostras de RNA foram conservadas a -80ºC até à sua utilização. 

 

iii) Avaliação da presença de DNA nas amostras 

A presença de DNA nas amostras de RNA total é indicativo de uma incompleta digestão e/ou 

purificação do RNA total, o que conduz a um errada interpretação da expressão relativa dos genes 

em estudo, devido à amplificação de DNA genómico. De forma a determinar a presença/ausência de 

DNA nas amostras de RNA total, foram realizados dois qPCR; um usando amostras de RNA total 

purificado em estudo e um outro (controlo positivo) usando amostras de cDNA. Por comparação dos 

resultados obtidos nos dois PCR realizados, é possível determinar a presença/ausência de DNA nas 

amostras de RNA total extraído e purificado.  

Para um volume final de 20 µl por reacção foram adicionados 10 µl de iQ SYBR Green Supermix 

(Bio-Rad), 10 mM do iniciador Reverse gapdh, 10 mM do iniciador Forward gapdh, 4,2 µl de água 

Milli-Q e 5 µl de RNA total ou de cDNA (solução de trabalho a 2 ng/µl). A reacção de PCR foi 

realizada num iQ 5-Multicolor Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) utilizando o programa: um 

ciclo de 95ºC durante 30 segundos; 40 ciclos de 95ºC durante 10 segundos, 55ºC durante 30 

segundos; determinação da melting curve com 81 ciclos de 55-95ºC (incrementos de 0,5ºC or ciclo) 

durante 10 segundos. 

 

Quantificação do RNA total: 

A quantificação do RNA total foi determinada por leitura espectrofotométrica (λ=260 nm) usando 

um espectrofotómetro Lambda EX201 (Perkin Elmer), considerando que 1 OD260nm corresponde a 

uma concentração de 40 ng/µl. 

A integridade do RNA Total extraído foi determinada por electroforese em gel de agarose. Para tal 

foram adicionados a 2,5 µl de RNA total, 2,5 µl de tampão de amostra (Formamida 95%, 

SDS 0,025%, Brometo de Etídio 0,025%, EDTA 0,5 mM, Azul de bromofenol 0,025%). Para a 

desnaturação do RNA, a mistura foi incubada a 65ºC durante cinco minutos ao fim do qual foi 

imediatamente colocada e mantida a 4ºC. A integridade do RNA total foi determinada num gel de 

agarose a 1,2%, em tampão TAE 1X (40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA, pH 8,0) por electroforese a 

60 V durante 45 minutos. 

A quantificação e a integridade do RNA total extraído foi determinada depois do processo de 

extracção e depois do processo de purificação do mesmo.  
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6.2 Síntese de cDNA 
Para a síntese de cDNA foi utilizado o Omniscript RT kit (Qiagen). Por reacção de síntese de 

cDNA foram adicionados 1,0 µl de Tampão RT 10x, 1,0 µl de dNTPs (5 mM), 1,0 µl de oligo-dT(18) 

(10 µM; MBI Fermentas), 0,5 µl de inibidor de RNase RiboLock (10 U; MBI Fermentas); 0,5 µl de 

Omniscript Transcritase Reversa (4 U), 1 µg RNA total e o volume de água RNase-free necessário 

para prefazer o volume final de 10 µl. A solução foi incubada a 37ºC durante 60 minutos, diluída com 

490 µl de água (concentração final de 2 ng/µl), dividida em várias aliquotas e conservada a -20ºC até 

à sua utilização. 

 

6.3. PCR em tempo real 
A quantificação da expressão génica para cada gene em estudo (indicados na secção seguinte), 

foi realizada por qPCR tendo sido feitas duas repetições para cada gene/hora/modalidade de 

inoculação. 

Para um volume final de 20 µl por reacção foram adicionados 10 µl de iQ SYBR Green Supermix 

(Bio-Rad), 10 mM do iniciador Reverse, 10 mM do iniciador Forward, 4,2 µl de água Milli-Q e 5 µl do 

cDNA a estudar. 

A reacção de PCR em tempo real foi realizada num iQTM5-Multicolor Real-Time PCR Detection 

System (Bio-Rad), em placas Multiplate (Bio-Rad) cobertas com um filme Optical Tape (Bio-Rad), 

utilizando o programa: um ciclo de 95ºC durante 30 segundos; 40 ciclos de 95ºC durante 10 

segundos, 55ºC durante 30 segundos; determinação da melting curve com 81 ciclos de 55-95ºC 

(incrementos de 0,5ºC por ciclo) durante 10 segundos. 
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7. Genes em estudo 
Foram seleccionados oito genes (Quadro 2.2) cuja actividade está relacionada com os 

mecanismos de defesa da planta invadida por agentes patogénicos (Ramiro, 2009), e dois genes 

constitutivos normalizadores, gapdh e ubiquitina. 

 

 
Quadro 2. 2 - Iniciadores utilizados para amplificação por qPCR dos genes em estudo. 

 

8. Análise dos resultados 
Nos estudos de microscopia, os dados relativos às fases pré- e pós-penetração dos fungos e às 

respostas por estes induzidas nas plantas, foram submetidos ao Teste t de Student e a análises de 

variância. Para a comparação das médias usou-se o teste da mínima diferença significativa (MDS) de 

Fisher. Para os valores expressos em percentagem foi usada a transformação arc.sen√%. A análise 

estatística foi realizada com o programa Statgraphics Plus versão 7.0.  

 

Para o estudo das respostas moleculares, foi realizada uma análise da quantificação relativa da 

expressão génica. Para cada gene/hora em estudo foi determinado o número de ciclos (threshold 

cicle – Ct) necessários para que a amplificação atingisse um limiar estabelecido (Threshold) na fase 

exponencial da reacção de PCR. 

A análise da quantificação relativa da expressão génica foi realizada recorrendo ao método 2-ΔΔCt 

(Livak et al., 2001). Segundo este método, o nível de expressão do gene em estudo é calculado por 

Gene Orientação Sequência do iniciador (5’-3’) Comprimento (pb) 

rlk 
Forward ATGGGAGAAAAGAATGGCAGAAG 23 

Reverse GGCCAATTACAGTTTGAAAACACC 23 

wrky1 
Forward TGCAACAAGGACAGCACCAG 20 

Reverse CGTGATCGCGGCCGT 15 

pal 
Forward GCAGGTCCTACTCATTATACAAGC 24 

Reverse CCATTCCACTCTTTCAAACAATCC 23 

chs 
Forward GTTACAGCAGCCCAAACCAT 20 

Reverse TACCGAGAGGCTCAAATGCT 20 

13-lox 
Forward GGTCCGCAAGTGTGTGAAC 19 

Reverse GCAAGCCAGATGAGAGTAGTC 21 

gt 
Forward ACTCCAGCAACAACCACCATTA 22 

Reverse GAGACGTCTTGCAAGGTTTTGA 22 

pr1 
 

Forward GATTACCTGGACGCCCATAA 20 

Reverse GCTGCCAGGTTTTCTCCATA 20 

pr10 
Forward GCCACCATCCTTGAAGAGAA 20 

Reverse CAACTCTCTGCTTGGCAGTCT 20 

gapdh 
Forward TTGAAGGGCGGTGCAAA 17 

Reverse AACTAGGGTGCATCCTTGCT 20 

ubiquitina 
Forward AACATTGAGGGTGGTTCTGTTC 22 

Reverse GCAGAAAACCAACTAAGACCTAACAA 26 
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comparação com o nível de expressão de um gene de expressão constitutiva. Para tal foi seguida a 

fórmula R= 2-ΔΔCt, onde ΔΔCt =(ΔCtinoculado – ΔCtcontrolo) = (Ctgene em estudo inoculado – Ctgene housekeeping inoculado) 

– (Ct gene em estudo controlo – Ctgene housekeeping controlo), em que R quantifica o número de vezes que o gene 

em estudo se encontra activado ou reprimido na planta inoculada por comparação com a planta não 

inoculada (controlo). 

Para cada gene (em estudo ou constitutivo)/hora foi usado um valor médio de Ct resultante de 

duas repetições por amostra.  

Os valores de Ct foram obtidos pelo programa iQ 5 Optical system software versão 2.0 da Bio-

Rad, e a estabilidade (M) dos genes constitutivos gapdh e ubiquitina foi determinada pelo programa 

GeNorm versão 3.5. 

 



 

 
 

III - Resultados 

1. Estudos de microscopia 

1.1. Análise macro e microscópica das interacções do cafeeiro com 
Hemileia vastatrix e com Uromyces vignae 

1.1.1. Tipos de reacção 
A leitura dos tipos de reacção foi efectuada, cerca de 21 dias após a inoculação, usando a escala 

qualitativa adoptada no CIFC (referida na Introdução Geral). Nos cafeeiros HDT 832/2 e Sarchimor 

inoculados com H. vastatrix e com U. vignae observou-se, respectivamente, a reacção flt (pontuações 

cloróticas com tumefacção) e a reacção i (ausência de sintomas) (Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. 1 – Tipos de reacção observados. (A) Reacção flt - interacção hospedeira cafeeiro – Hemileia vastatrix: i) 
HDT 832/2, ii) Sarchimor. (B) Reacção i – interacção não hospedeira cafeeiro – Uromyces vignae: i) HDT 832/2, 
ii) Sarchimor. 

 

1.1.2. Germinação in vivo e formação de apressórios de Hemileia vastatrix e de 

Uromyces vignae 
No presente trabalho, tentou-se previamente saber se a superfície foliar do cafeeiro permitia o 

normal desenvolvimento das fases pré-penetração de U. vignae. Para isso, inocularam-se 

uredósporos de U. vignae em folhas de cafeeiro (HDT 832/2) e do seu hospedeiro (V. unguiculata) e 

efectuaram-se testes de germinação (Quadro 3.1). Cerca das 24 horas após a inoculação (h.a.i.), 

verificou-se que 32% de uredósporos de U. vignae germinaram e 29% destes diferenciaram 

apressórios sobre os estomas de folhas do cafeeiro. Estes valores foram, no entanto, 

significativamente inferiores aos registados nas folhas do hospedeiro. 

 

 

A B 

i) 

ii) 

i) 

ii) 
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Quadro 3. 1- Percentagem de uredósporos germinados in vivo e de apressórios 
formados por Uromyces vignae, na planta hospedeira (Vigna unguiculata) e no 
cafeeiro (HDT 832/2), 24 h.a.i. 

Estruturas de U. vignae 
Plantas 

Teste ta 
Feijão-frade  Cafeeiro 

% de uredósporos 
germinados 80±5 32±8 15,45*** 

% de apressórios 42±4 29±6 6,31*** 
X±DP – média ± desvio padrão.a teste t-student, *** Significativamente diferentes (P≤0,001) 

 

 

Procedeu-se depois à análise das fases pré-penetração de H. vastatrix e de U. vignae nos dois 

genótipos de cafeeiro em estudo, tendo-se verificado que, cerca das 24 h.a.i., as percentagens de 

uredósporos germinados e de apressórios formados sobre os estomas por cada um dos fungos não 

se diferenciaram significativamente em HDT 832/2 comparativamente a Sarchimor (Quadros 3.2 e 

3.3). 
 

Quadro 3. 2 - Percentagem de uredósporos germinados in vivo e de apressórios 
formados por Hemileia vastatrix em HDT 832/2 e Sarchimor, 24 h.a.i. 

Estruturas de H. vastatrix Cafeeiros Teste ta 
HDT 832/2 Sarchimor 

% de uredósporos 
germinados 65±15 59±24 0,36 n.s 

% de apressórios 59±7 55±5 1,3 n.s 

X±DP – média ± desvio padrão. a – Teste de t-student, n.s – não significativo, P≤ 0,05  

 

 
Quadro 3. 3 - Percentagem de uredósporos germinados in vivo e de apressórios 
formados por Uromyces vignae em HDT 832/2 e Sarchimor, 24 horas após a 
inoculação. 

Estruturas de U. vignae 
Cafeeiros 

Teste ta 
HDT 832/2 Sarchimor 

% de uredósporos germinados 36±17 43±12 1,19 n.s 

% de apressórios 43±20 37±18 0,94 n.s. 

X±DP – média ± desvio padrão. a – Teste de t-student, n.s – não significativo, P≤ 0,05 
 

 

A análise comparativa das fases pré-penetração de H. vastatrix e U. vignae em HDT 832/2 

mostrou que a percentagem de uredósporos germinados foi significativamente superior em H. 

vastatrix, mas a percentagem de apressórios diferenciados pelos dois fungos foi semelhante. Em 

Sarchimor, os valores destas duas variáveis foram significativamente superiores em H. vastatrix em 

comparação com U. vignae (ver anexo, Quadros A1 e A2). 
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1.1.3. Processo de colonização de Hemileia vastatrix  
Em folhas de HDT 832/2 inoculadas com H. vastatrix (Fig. 3.2, Quadros 3.4 e 3.5), às 24 h.a.i. a 

maioria dos apressórios formados deu origem a penetrações (65%) atingindo sequencialmente as 

fases de hifa de penetração (58%), âncora (5%) e de célula-mãe do haustório (CMH) (2%). A 

formação dos primeiros haustórios foi observada às 48 h.a.i. A percentagem de zonas de infecção 

nas quais o fungo formou CMH com haustórios não ultrapassou os 6% às 96 h.a.i. e o número médio 

de haustórios por CMH foi apenas de 3 (nas células subsidiárias e em célula da primeira camada do 

parênquima lacunoso). 

 

 

 

 
 
Fig. 3. 2– Diferenciação de estruturas de infecção de Hemileia vastatrix em tecidos foliares de HDT 832/2. 
A – Fase de hifa de penetração, Ap - apressório (24 h.a.i.); B – Fase de âncora, An – Âncora (72 h.a.i.); C – 
Fase de Célula-mãe do haustório com haustório (h) (setas) (72 h.a.i.). 

 

 

 

 
Quadro 3. 4- Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Hemileia vastatrix, em folhas de HDT 
832/2, em diferentes tempos após inoculação. 

 
Xp – média ponderada das fases de infecção. *Xp = (1 x 35 + 2 x 58 + 3 x 5 + 4 x 2+5 x 0) /100= 1,74. Os valores das 
médias ponderadas seguidos pela mesma letra não se diferenciam significativamente, de acordo com o teste MDS de 
Fischer (P≤0,05). CMH – célula-mãe do haustório. 

 

 

 

 

 

 

Tempo  
após 

inoculação 
(h) 

      % de zonas de infecção em que o fungo atingiu as fases de : 

xp Moda  Apressório
(1)  

Hifa  
de  

penetração   
(2) 

Âncora 
(3)  

CMH   
sem 

Haustório

 (4) 

CMH  
com 

haustório   
(5)  

24  35  58  5  2  0  1,74a*  fase 2   
48  34  53  5  5  3  1,90a fase 2   
72  22  54  12  7  5  2,19b fase 2   
96  22  56  8  8  6  2,20b fase 2   
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Quadro 3. 5 – Formação de haustórios e comprimento médio das hifas intercelulares de Hemileia 
vastatrix em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após a inoculação. 

Tempo  
após inoculação (h) 

Nº médio  
de Haustório por CMH 

Comprimento médio  
das hifas (µm)  

X±DP 
24 0 13,5±2,94a 

48 2,0±1a 18,5±5,70a 

72 3,0±1b 27,1±3,80b 

96 3,0±0b 27,3±2,70b 
X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores médios seguidos pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MSD de Fischer (P≤0,05). CMH – célula-mãe do 
haustório. 

 

 

A análise dos Quadros 3.4 e 3.5 mostra ainda que, o fungo atingiu com maior frequência a fase 2 

(hifa de penetração) e que, a média ponderada relativa às diferentes fases de crescimento do fungo, 

o número médio de haustórios formados e o comprimento médio das hifas intercelulares às 24 e 48 

h.a.i. foram inferiores aos valores registados às 72 e 96 h.a.i., os quais não se diferenciaram entre si, 

o que revela que a paragem de crescimento do fungo ocorreu a partir das 72 h.a.i. 

  

Em folhas de Sarchimor inoculadas com H. vastatrix às 24 h.a.i. a maioria dos apressórios 

formados deu origem a penetrações (75%) atingindo sequencialmente as fases de hifa de penetração 

(72%) e de âncora (3%). A formação de CMH e dos primeiros haustórios foi observada às 48 h.a.i. A 

percentagem de zonas de infecção nas quais o fungo formou CMH com haustórios não passou dos 

8%, às 72 e 96 h.a.i., e o número médio de haustórios foi de apenas dois (nas células subsidiárias) às 

72 h.a.i. e de três (nas células subsidiárias e em células da 1ª camada do parênquima lacunoso) às 

96 h.a.i. (Quadros 3.6 e 3.7). 

 
Quadro 3. 6 - Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Hemileia vastatrix em folhas de 
Sarchimor, em diferentes tempos após inoculação.  

Tempo  
após 

inoculação 
(h) 

% de zonas de infecção em que o fungo atingiu as fases de: 

xp Moda Apressório 
(1) 

Hifa de 
penetração 

(2) 
Âncora 

(3) 
CMH sem  
haustório 

(4) 

CMH com 
haustório 

(5) 

24 25 72 3 0 0 1,78a fase 2 
48 23 59 12 3 3 2,04ab fase 2 
72 22 55 11 4 8 2,17ab fase 2 
96 17 58 9 8 8 2,33b fase 2 

*Xp – média ponderada das fases de infecção. Os valores das médias ponderadas seguidos pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste MDS de Fischer, (P≤0,05). CMH – célula-mãe do haustório. 
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Quadro 3. 7- Formação de haustórios e comprimento das hifas intercelulares de Hemileia vastatrix 
em folhas de Sarchimor, em diferentes tempos após inoculação.  

Tempo  
após inoculação (h) 

Nº médio  
de Haustório por CMH 

Comprimento médio  
das hifas (µm)  

X±DP 

24 0 11,3±0,7a 

48 2±1a 17,3±4,4b 

72 2±2b 25,1±4,1c 

96 3±1b 28,8±2,7c 
X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores médios seguidas pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MSD de Fischer, (P≤0,05). CMH – célula-mãe do 
haustório. 
 

O Quadro 3.6 mostra ainda que o fungo atingiu com maior frequência a fase 2 (hifa de penetração) 

e que a média ponderada relativa às diferentes fases de crescimento do fungo às 24 h.a.i. foi inferior 

aos valores observados às 48, 72 e 96 h.a.i., os quais não se diferenciaram entre si. Os valores 

relativos ao número médio de haustórios formados e ao comprimento médio das hifas intercelulares 

(Quadro 3.7) às 24 e 48 h.a.i. foram inferiores aos valores registados às 72 e 96 h.a.i., os quais não 

se diferenciaram entre si, o que revela que a paragem de crescimento do fungo ocorreu a partir das 

72 h.a.i. 

 

Quando se compararam os valores relativos à diferenciação das primeiras estruturas de infecção e 

ao comprimento das hifas de H. vastatrix em folhas de HDT 832/2 e de Sarchimor, entre as 24 e as 

96 h.a.i., não se observaram diferenças significativas (ver anexo, Quadros A3 e A4). O mesmo se 

verificou relativamente ao número médio de haustórios formados pelo fungo em cada uma das 

plantas (ver anexo, Quadro A3). Verifica-se assim que, à semelhança do que sucedeu com as fases 

pré-penetração (germinação de uredósporos e formação de apressórios), H. vastatrix apresentou um 

padrão de crescimento semelhante, no interior dos tecidos foliares de HDT 832/2 e de Sarchimor, que 

se caracterizou pela morte do fungo nas primeiras fases de infecção, com maior frequência em fases 

anteriores à formação de haustórios. 

 

1.1.4. Processo de colonização de Uromyces vignae  
Em folhas de HDT 832/2 inoculadas com U. vignae (Fig. 3.3, Quadro 3.8), às 24 h.a.i., 49% dos 

apressórios formados deram origem a penetrações, atingindo sequencialmente as fases de hifa de 

penetração (9%), vesícula (33%) e de hifa de infecção (7%). Entre as 24 e as 96 h.a.i. não se 

observou formação de CMH e, consequentemente, não se observaram haustórios. A análise dos 

Quadros 3.8 e 3.9 mostra ainda que o fungo atingiu com maior frequência a fase 1 (apressório) e que 

a média ponderada relativa às diferentes fases de crescimento do fungo e o comprimento médio das 

hifas intercelulares não se diferenciaram significativamente entre as 24 e as 96 h.a.i., o que revela 

que o fungo cessou o seu crescimento a partir das 24 h.a.i. 
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Fig. 3. 3– Diferenciação de estruturas de infecção de Uromyces vignae em tecidos foliares de HDT 
832/2. A – Fase de hifa de penetração, Hp – hifa de penetração (12 h.a.i.); B – Fase de vesícula, V - 
Vesícula (24 h.a.i.); C – Fase hifa de infecção, Hi – Hifa de infecção (24 h.a.i.). 

 

 

 
Quadro 3. 8 – Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Uromyces vignae, em diferentes tempos 
após inoculação em folhas de HDT 832/2. 

 
*Xp – média ponderada das fases de infecção. Os valores das médias ponderadas seguidos pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste MDS de Fischer (P≤0,05). CMH – célula-mãe do haustório. 
 

 

 

 

Quadro 3. 9- Comprimento das hifas intercelulares de Uromyces vignae em folhas 
de HDT 832/2. 

Tempo  
após inoculação (h) 

Comprimento médio  
das hifas (µm) 

X±DP 

24 23,40±2,26a 

48 24,55±1,73a 

72 24,9±2,8a 

96 26,5±3,1a 

X±DP – média ± desvio padrão; os valores médios seguidos pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MSD de Fischer (P≤0,05). 

 

 

 

 

Tempo  
após 

inoculação 
(h)  

% de zonas  de infecção em que o fungo atingiu as fases de :  

xp  Moda  Apressório  
(1)   

Hifa  
de 

penetração  
(2)  

Vesícula   
(3)  

Hifa   
de 

infecção   
 (4)  

CMH  
sem 

haustório   
(5)  

CMH 
com 

haustório   
(6)   

24 51 9 33 7  0  0  1,96a*  fase 1  
48 46 7 34 13 0  0  2,14a   fase 1  
72 45 7 36 12 0  0  2,15a   fase 1  

96 41 6 36 17 0 0 2,29a  fase 1  
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Em folhas de Sarchimor inoculadas com U. vignae, às 24 h.a.i., 53% dos apressórios 

diferenciados sobre o estoma deram origem a penetrações, atingindo sequencialmente as fases de 

hifa de penetração (3%), vesícula (38%), hifa de infecção (10%) e de CMH sem haustório (2%). Entre 

as 24 e as 96 h.a.i. não se observou a formação de haustórios (Quadro 3.10). A análise do Quadro 

3.10 mostra ainda que, embora o fungo tenha atingido com maior frequência a fase 1 (apressório) às 

24 e 48 h.a.i. e a fase 3 (vesícula) às 72 e 96 h.a.i., a média ponderada relativa às diferentes fases de 

crescimento do fungo não se diferenciou entre as 24 e as 96 h.a.i. O comprimento médio das hifas 

intercelulares foi, no entanto, inferior às 24 h.a.i. comparativamente aos valores observados às 48, 72 

e 96 h.a.i. (Quadro 3.11), o que parece indicar que o fungo cessou o seu crescimento a partir das 48 

h.a.i. 

 
Quadro 3. 10- Diferenciação das primeiras estruturas de infecção de Uromyces vignae, em diferentes tempos 
após inoculação em folhas de Sarchimor. 

 
*Xp – média ponderada das fases de infecção. Os valores das médias ponderadas seguidos pela mesma letra não se 

diferenciam significativamente, de acordo com o teste MDS de Fischer (P≤0,05). CMH – célula-mãe do haustório. 
 

 

 
Quadro 3. 11 – Comprimento das hifas intercelulares de Uromyces vignae em folhas de 
Sarchimor. 

Tempo  
após inoculação (h) 

Comprimento médio  
das hifas (µm)  

X±DP 

24 24,2±1,9a 

48 32,10±6,9b 

72 32,7±5,7b 

96 38,7±2,4b 
X±DP – média ± desvio padrão; os valores médios seguidos pela mesma letra não se diferenciam 
significativamente, de acordo com o teste de MSD de Fischer (P≤0,05). 

 

 

A Fig. 3.4 mostra que, os valores relativos à diferenciação das primeiras estruturas de infecção de 

U. vignae em folhas de HDT 832/2 e de Sarchimor foram semelhantes às 24 e às 48 h.a.i., mas foram 

significativamente superiores em Sarchimor às 72 e 96 h.a.i. A análise comparativa do comprimento 

médio das hifas (Fig. 3.5) indicou valores análogos às 24 h.a.i., mas que foram significativamente 

Tempo  
após 

inoculação 
(h) 

% de zonas de infecção em que o fungo atingiu as fases de :  

xp  Moda Apressório   
(1)  

Hifa de 
penetração  

(2)  

Vesícula  
(3)  

Hifa   
de 

infecção   
 (4) 

CMH sem 
haustório   

(5)  

CMH com 
haustório   

(6)  

24 47  3 38 10  2 0  2,17a*
  Fase 1   

48 47  3 30 18  2 0  2,25a  Fase 1   
72 32  3 38 25  2 0  2,62a  Fase 3   
96 32  0 36 30  2 0  2,70a  Fase 3   
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superiores em Sarchimor, a partir das 48 h.a.i. Verifica-se assim que, apesar das percentagens de 

uredósporos germinados e de apressórios formados por U. vignae terem sido semelhantes em HDT 

832/2 e em Sarchimor, registaram-se diferenças relativamente às fases de pós-penetração do fungo. 

Com efeito, em Sarchimor o fungo cessou o seu crescimento em fases mais avançadas da infecção, 

mas revelou incapacidade para formar haustórios em ambas as plantas.  

 

 
Fig. 3. 4 – Percentagem de zonas de infecção com diferenciação das primeiras estruturas de 
infecção de Uromyces vignae, em tecidos foliares de HDT 832/2 e de Sarchimor, em diferentes 
tempos após a inoculação. As médias ponderadas foram semelhantes às 24 h.a.i. (t = 0,86n.s.), e às 
48 h.a.i. (t= 0,57n.s.), mas foram observadas diferenças significativas às 72 h.a.i. (t=3,47**) e às 96 
h.a.i., (t=2,75*) entre as duas plantas. 

 
Fig. 3. 5 – Curvas de crescimento (±desvio padrão) de Uromyces vignae nos tecidos foliares de HDT 
e Sarchimor, em diferentes tempos após a inoculação. Foram observados valores médios 
semelhantes entre as duas plantas às 24 h.a.i. (t=0,27n.s.), mas foram observadas diferenças 
significativas a partir das 48 h.a.i (48 h.a.i, t=2,58*; 72 h.a.i, t=3,23**; 96 h.a.i., t=7,18***). 
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1.1.5. Respostas histológicas de HDT e Sarchimor à infecção por Hemileia vastatrix 
Em folhas de HDT 832/2 inoculadas com H. vastatrix (Fig. 3.6; Quadro 3.12), às 24 h.a.i. 

observaram-se respostas em 63% de zonas de infecção e que corresponderam à autofluorescência 

(AF) das paredes das células guardas (13%), AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das 

células guardas (27%) e das células guardas e subsidiárias (23%). A AF das paredes das células 

guardas foi detectada em menor percentagem de zonas de infecção ao longo do tempo, e deixou de 

ser observada às 96 h.a.i. Pelo contrário, a AF das paredes e conteúdos citoplasmáticos das células 

guardas e das subsidiárias aumentou, embora os valores não se tenham diferenciado 

significativamente entre as 24 e as 96 h.a.i. A AF começou a estender-se às células do mesófilo 

invadidas por haustórios, às 72 h.a.i. tendo sido detectada em apenas 5% de zonas de infecção.  

Estas observações tiveram por base o teste de epifluorescência que, como já referido, permitiu 

detectar a morte celular (reacção de hipersensibilidade) (indicada pela AF e/ou acastanhamento do 

conteúdo citoplasmático) e a presença de compostos fenólicos. 

Outra resposta observada, a partir das 48 h.a.i., foi o encapsulamento dos haustórios com calose, 

numa percentagem de zonas de infecção que variou entre 3 e 6%. 

 

 
Fig. 3. 6 – Respostas induzidas por Hemileia vastatrix em tecidos foliares de HDT 832/2, A – 
Autofluorescência da parede e conteúdo citoplasmático das células guardas e subsidiárias (seta) 
associada a um apressório cheio, 24 h após inoculação, B - Autofluorescência da parede e conteúdo 
citoplasmático das células guardas e subsidiárias (seta) associada a âncora abortada, 96 h após 
inoculação. C - Encapsulamento com calose do haustório (seta) em célula subsidiária. 

 

 
Quadro 3. 12 – Respostas histológicas em tecidos foliares de HDT 832/2 inoculados com Hemileia 
vastatrix. 

X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não se diferenciam 
significativamente, de acordo com o teste de MDS de Fischer (P≤0,05). P – Parede celular, CC – conteúdo 
citoplasmático. 
 

A
10 µm

B 10 µm C
10 µm

Tempo 
após  

inoculação  
(h) 

% de zonas de infecção  
com autofluorescência ou acastanhamento em: 

% de zonas de 
infecção 

 com 
encapsulamento 
dos haustórios  

(calose) 

Células Guardas (G) G + Subsidiárias (S) G + S + 
Mesófilo 

P P + CC P P + CC P P + CC 

24 13±8b 27±3a 0 23±8a 0 0a 0a  
48 10±10ab 33±13a 0 38±10a 0 0a 3±3a  
72 5±5ab 45±12a 0 40±11a 0 5±3a 5±5a  
96 0a 41±15a 0 45±24a 0 5±5a 6±6a  
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Em folhas de Sarchimor inoculadas com H. vastatrix (Quadro 3.13), às 24 h.a.i. observaram-se 

respostas em 68% de zonas de infecção, que corresponderam à AF das paredes das células guardas 

(13%), AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das células guardas (35%) e das células 

guardas e subsidiárias (20%). A AF das paredes das células guardas foi observada em menor 

percentagem de zonas de infecção ao longo do tempo, deixando de ser observada às 96 h.a.i. Pelo 

contrário, a AF das paredes e conteúdos citoplasmáticos das células guardas e das subsidiárias 

aumentou significativamente entre as 24 e as 48 h.a.i. Às 72 h.a.i. a AF começou a estender-se às 

células do mesófilo invadidas por haustórios, tendo sido detectada em apenas 10% de zonas de 

infecção. Às 48 h.a.i., começou a observar-se o encapsulamento dos haustórios com calose em 2% 

de zonas de infecção. 

 
Quadro 3. 13 – Respostas histológicas em tecidos foliares de Sarchimor inoculados com Hemileia vastatrix. 

Tempo 
após  

inoculação  
(h) 

% de zonas de infecção 
 com autofluorescência ou acastanhamento em: 

% de zonas de 
infecção 

 com 
encapsulamento 
dos haustórios  

(calose) 

Células Guardas (G) G + Subsidiárias 
(S) 

G + S + 
Mesófilo  

P P + CC P P + CC P P + CC 

24 13±13b 35±13a 0 20±8a 0 0a 0a  
48 5±5a 28±25a 0 40±14b 0 0a 2±2a  
72 2±2a 34±5a 0 44±11b 0 10±10a 8±8a  
96 0a 32±8a 0 48±4b 0 10±10a 8±8a  

X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não se diferenciam 
significativamente, de acordo com o teste de MDS de Fischer (P≤0,05). P – Parede celular, CC – conteúdo 
citoplasmático. 

 

Quando se compararam as respostas induzidas por H. vastatrix em tecidos foliares de HDT 832/2 

e de Sarchimor verificou-se não existirem diferenças significativas relativamente à AF e/ou 

acastanhamento das células e ao encapsulamento dos haustórios com calose, entre as 24 h.a.i e as 

96 h.a.i. (ver Anexo, Quadro A5).  

 

1.1.6. Respostas histológicas de HDT e Sarchimor à infecção por Uromyces vignae 
Em folhas de HDT 832/2 inoculadas com U. vignae (Fig. 3.7; Quadro 3.14), às 24 h.a.i. 

observaram-se respostas em 85% de zonas de infecção e que corresponderam à AF das paredes 

das células guardas (2%), AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das células guardas (38%) e 

das células guardas e subsidiárias (45%). A AF das paredes das células guardas deixou de ser 

observada a partir das 48 h.a.i. A AF das paredes e conteúdos citoplasmáticos das células guardas e 

das subsidiárias aumentou ao longo do tempo, observando-se uma diferença significativa entre as 24 

e as 72 e 96 h.a.i. A AF das células do mesófilo foi detectada em apenas 2% de zonas de infecção, a 

partir das 48 h.a.i. 
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Tempo após  
inoculação  

(h) 

% de zonas de infecção com autofluorescência ou acastanhamento em: 

Células Guardas (G) G + Subsidiárias (S) G + S + Mesófilo 

P P + CC P P + CC P P + CC 

24 2±2a 38±13a 0a 45±13a 0 0a 

48 0a 42±8a 2±2a 52±10ab 0 2±2a 

72 0a 33±3a 0a 65±5b 0 2±2a 

96 0a 30±14a 0a 68±11b 0 2±2a 

 

 

 
 

Fig. 3. 7 – Respostas induzidas por Uromyces vignae em tecidos foliares de HDT 832/2, às 72 h após 
inoculação. A – Autofluorescência das células guardas (seta) associada a hifa de penetração. B e C - 
Autofluorescência das guardas e subsidiárias (setas) associada a vesícula (B) e à hifa de infecção (C). 

 
 

Quadro 3. 14 - Respostas histológicas em tecidos foliares de HDT 832/2 inoculados com 
Uromyces vignae. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MDS de Fischer, (P≤0,05). P – Parede 
celular, CC – conteúdo citoplasmático. 
 
 

 

Em folhas de Sarchimor inoculadas com U. vignae (Quadro 3.15), às 24 h.a.i. observaram-se 

respostas em 80% de zonas de infecção, que corresponderam à AF das paredes das células guardas 

(10%), AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das células guardas (30%), AF das paredes das 

células guardas e subsidiárias (5%) e AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das células 

guardas e subsidiárias (35%). A AF das paredes das células guardas foi observada em menor 

percentagem de zonas de infecção ao longo do tempo, deixando de ser observada às 72 h.a.i. Pelo 

contrário, a AF das paredes e conteúdos citoplasmáticos das células guardas e das subsidiárias 

aumentou significativamente entre 24 e as 72 e 96 h.a.i. A AF das paredes das células do mesófilo foi 

observada às 48 e 72 h.a.i., respectivamente em 3% e 6% de locais de infecção. A AF das paredes e 

dos conteúdos citoplamáticos foi detectada em 2% de locais de infecção, a partir das 96 h.a.i. 
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Quadro 3. 15 - Respostas histológicas em tecidos foliares de Sarchimor inoculados com Uromyces vignae. 

Tempo 
após  

inoculação  
(h) 

% de zonas de infecção  
com autofluorescência ou acastanhamento em: 

Células Guardas (G) G + Subsidiárias (S) G + S + Mesófilo 

P P + CC P P + CC P P + CC 

24 10±1a 30±14a 5±5a 35±21a 0a 0a 

48 3±3a 35±17a 0a 57±15ab 3±3a 0a 

72 0a 33±10a 0a 62±5b 5±5a 0a 

96 0a 26±5a 0a 72±4b 0a 2±2a 
X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não se diferenciam 
significativamente, de acordo com o teste de MDS de Fischer, (P≤0,05). P – Parede celular, CC – conteúdo 
citoplasmático. 

 

A comparação das respostas induzidas por U. vignae em tecidos foliares de HDT 832/2 e de 

Sarchimor mostrou não existirem diferenças significativas relativamente à AF e/ou acastanhamento 

das células entre as 24 h.a.i e as 96 h.a.i. (ver Anexo, Quadro A6). 
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2. Determinação dos tempos para estudo da expressão génica 

relativa 
Os estudos de microscopia relativos ao crescimento de H. vastatrix e de U. vignae e das respostas 

que induziram entre as 24 e as 96 h.a.i. não permitiram diferenciar a expressão de resistência de 

Sarchimor e de HDT 832/2 a H. vastatrix. Verificou-se, no entanto, que U. vignae apresentou um 

crescimento mais restrito em HDT 832/2, razão pela qual este genótipo de cafeeiro foi seleccionado 

para os estudos moleculares. Na análise microscópica verificou-se ainda que às 24 h.a.i., em 

HDT 832/2, foram observadas respostas a H. vastatrix e a U. vignae, em 63% e em 85% de zonas de 

infecção, respectivamente. Este facto tornou necessária a avaliação do crescimento dos fungos/ 

respostas da planta nas primeiras fases do processo de infecção (antes das 24 h.a.i.) para uma 

determinação mais adequada dos tempos de colheita de material nos estudos de expressão de genes 

envolvidos nas respostas de defesa, de forma a reflectir os eventos de expressão génica em 

momentos temporais anteriores à sua manifestação fenotípica.  

 

2.1. Germinação in vivo de Hemileia vastatrix e de Uromyces vignae  
Na interacção hospedeira HDT 832/2-H. vastatrix (Fig. 3.8) verificou-se que a germinação de 

uredósporos e a diferenciação de apressórios tiveram o seu início, respectivamente, às 2 h.a.i. e às 4 

h.a.i. Observou-se ainda que a germinação de uredósporos cessou cerca das 8 h.a.i. (os valores 

observados entre as 8 e as 24 h.a.i. não se diferenciaram entre si), o mesmo se tendo verificado, 

relativamente à formação de apressórios, cerca das 12 h.a.i. (ver Anexo, Quadro A7). 

 

 
Fig. 3. 8 – Percentagem (± desvio padrão) de uredósporos germinados e de apressórios 
diferenciados por Hemileia vastatrix em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos 
após inoculação. 

 

Na interacção não hospedeira HDT 832/2-U. vignae (Fig.3.9) verificou-se que a germinação de 

uredósporos e a diferenciação de apressórios iniciou-se, respectivamente às 2 e 4 h.a.i. Observou-se 

ainda que a germinação de uredósporos cessou às 6 h.a.i., e a formação de apressórios cessou às 8 

h.a.i., uma vez que não se registaram diferenças significativas entre as 6 e 24 h.a.i. (uredósporos 

germinados) e entre as 8 e 24 h.a.i. (apressórios formados) (ver Anexo, Quadro A8). 
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Fig. 3. 9 – Percentagem (± desvio padrão) de uredósporos germinados e de apressórios 
diferenciados por Uromyces vignae em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após 
inoculação. 

 

2.2. Processo de colonização de Hemileia vastatrix e de Uromyces 

vignae  
Na interacção hospedeira (Fig. 3.10) às 4 h.a.i. quase todos os apressórios (97%) se encontravam 

cheios, tendo-se apenas observado 3% de zonas de infecção onde se diferenciou a fase de hifa de 

penetração. Entre as 4 h.a.i. e as 24 h.a.i. a proporção de apressórios cheios decresceu, enquanto a 

percentagem de hifas de penetração aumentou entre as 4 h.a.i. e as 17 h.a.i., tempo a partir do qual 

começou a decrescer e se iniciou a diferenciação de novas fases. A média ponderada relativa às 

diferentes fases de crescimento do fungo às 4 h.a.i. não se diferenciou do valor observado às 6 h.a.i., 

mas todos os valores registados entre as 4 e as 12 h.a.i. se diferenciaram significativamente dos 

valores das 17 e 24 h.a.i., tempos que corresponderam à diferenciação das fases de âncora e de 

CMH (ver anexo, Quadro A9). 

 

 
Fig. 3. 10 – Percentagem de zonas de infecção com diferenciação das primeiras fases do 
processo de infecção de Hemileia vastatrix em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos 
após inoculação CMH – Célula-mãe do haustório. 
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Na interacção não hospedeira (Fig. 3.11) às 4 h.a.i. observaram-se 95% de apressórios cheios e 

5% de hifas de penetração. Às 6 h.a.i. para além das hifas de penetração, registou-se a diferenciação 

das fases de vesícula e hifa de infecção. A percentagem de zonas de infecção com apressórios foi 

diminuindo até cerca das 12 h.a.i., ao contrário do que se verificou com as hifas de penetração. As 

fases de vesícula e de hifa de infecção aumentaram progressivamente até às 24 h.a.i. A análise das 

médias ponderadas mostrou que os valores das 10, 12, 17 e 24 h.a.i. foram significativamente 

superiores aos registados entre as 4 e as 8 h.a.i., os quais não se diferenciaram entre si (ver anexo, 

Quadro A10). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 3. 11- Percentagem de zonas de infecção com diferenciação das primeiras fases do processo 
de infecção de Uromyces vignae em folhas de HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação. 

 

2.3. Respostas histológicas induzidas por Hemileia vastatrix e Uromyces 

vignae  
Em folhas de HDT 832/2 inoculadas com H. vastatrix (Quadro 3.16) começaram a observar-se as 

primeiras respostas histológicas às 12 h.a.i., em 15% de zonas de infecção, e que corresponderam à 

AF das paredes das células guardas (8%), AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das células 

guardas (5%) e das células guardas e subsidiárias (2%). Entre as 12 e as 24 h.a.i. a percentagem de 

zonas de infecção com AF das paredes das células guardas diminuiu, mas não se registaram 

diferenças significativas. A percentagem de zonas de infecção com AF das paredes e conteúdos 

citoplasmáticos das células guardas, à 12 h.a.i. foi significativamente inferior ao valor observado às 

24 h.a.i. Por sua vez, a percentagem de zonas de infecção com AF das paredes e conteúdos das 

células guardas e subsidiárias, às 12 h.a.i., foi significativamente inferior aos valores observados às 

17 e 24 h a.i., os quais não se diferenciaram entre si. Não se observou AF das células do mesófilo. 
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Quadro 3. 16 - Respostas histológicas à infecção por Hemileia vastatrix em folhas de HDT 832/2. 

Tempo após  
inoculação  

(h) 
Sem 

resposta 

% de zonas de infecção  
com autofluorescência ou acastanhamento em: 

Células Guardas (G) G + Subsidiárias (S) G + S + Mesófilo 

P P + CC P P + CC P P + CC 

10 100c 0a 0a 0a 0a 0 0 
12 85c 8±8a 5±5ab 0a 2±2a 0 0 
17 66b 4±4a 17±13bc 1±1a 12±9b 0 0 
24 48a 6±5a 25±4c 0a 21±12b 0 0 

 
X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não se diferenciam significativamente, 
de acordo com o teste de MDS de Fischer, (P≤0,05). P= Parede celular, CC = Conteúdo Citoplasmático 

 

Em folhas de HDT 832/2 inoculadas com U. vignae (Quadro 3.17), começaram-se a observar as 

primeiras respostas histológicas às 6 h.a.i., em 18% de zonas de infecção, infecção, e que 

corresponderam à AF das paredes das células guardas (5%) e das células guardas e subsidiárias 

(3%), AF das paredes e do conteúdo citoplasmático das células guardas (3%) e das células guardas 

e subsidiárias (7%). Entre as 6 e as 24 h.a.i. a AF das paredes das células guardas diminuiu, embora 

não se tenham registado diferenças significativas. Por sua vez, a percentam de zonas de infecção 

com AF das paredes e conteúdos citoplasmáticos das células guardas aumentou. Os valores 

observados às 6 e 8 h.a.i. não se diferenciaram entre si, mas foram significativamente inferiores aos 

registados às 10, 12 e 24 h.a.i. Relativamente à percentagem de zonas de infecção com AF das 

paredes e conteúdos citoplasmáticos das células guardas e subsidiárias, o valor observado às 6 h.a.i. 

foi significativamente inferior aos observados às 8, 10, 12 e 24 h.a.i., que não se diferenciaram entre 

si. Não se observou AF das células do mesófilo entre as 6 e 24 h.a.i. 

 
 

Quadro 3. 17 - Respostas histológicas à infecção por Uromyces vignae em folhas de HDT 832/2.  

Tempo 
após  

inoculação  
(h) 

Sem 
resposta 

% de zonas de infecção 
com autofluorescência ou acastanhamento em: 

Células Guardas 
(G) G + Subsidiárias (S) G + S + Mesófilo 

P P + CC P P + CC P P + CC 
6 82±10c 5±5a 3±3a 3±3a 7±7a 0 0 
8 65±19c 4±4a 8±8a 3±3a 20±13b 0 0 
10 29±13b 4±4a 27±6b 5±4a 35±11b 0 0 
12 15±5b 3±2a 38±18b 2±2a 42±20b 0 0 
24 14±5b 2±2a 40±12b 2±2a 42±15b 0 0 

 
Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma letra não se diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MDS 
de Fischer, (P≤0,05), X±DP – média ± desvio padrão. P= Parede celular, CC = Conteúdo Citoplasmático 
 

Para o estudo da expressão génica em tecidos foliares de HDT 832/2 estabeleceram-se assim os 

tempos tempos de 3, 6, 9 e 12 h.a.i. para a inoculação com U.vignae, e os tempos de 6, 9, 12, 18, 21 

e 24 h.a.i. para a inoculação com H. vastatrix. Esta selecção de tempos procura cobrir, por um lado, 

os períodos de tempo em que ocorre a diferenciação das fases de ferrugem e, por outro, os 
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momentos de resposta da planta. A escolha de tempos diferentes para cada ferrugem procura 

também reflectir as suas diferentes velocidades de desenvolvimento, uma vez que U. vignae, quando 

comparada com H. vastatrix, se diferencia mais rapidamente. Desta forma, e para a interacção não-

hospedeira, o facto de já haver 18% de locais com respostas citológicas à infecção por U. vignae às 6 

h.a.i. (Quadro 3.17) tornou necessária a inclusão de uma amostragem num tempo anterior, 3 h.a.i., 

que corresponderá aproximadamente (por inferência; Fig. 3.11) ao início da formação de apressórios. 

Às 9 h.a.i. estima-se que se atinga 50% de locais de infecção com resposta da planta. Não se 

considerou necessária a colheita de amostras após as 12 h.a.i. na medida em que, quer os valores 

referentes à diferenciação de U. vignae, quer os referentes às respostas da planta, atingiram já por 

esta altura patamares que se mantêm inalterados até às 24 h.a.i. (Fig. 3.11 e Quadro 3.17). De forma 

análoga, para a interacção hospedeira, iniciaram-se as amostragens às 6 h.a.i. por, apesar de a 

formação de apressórios se ter inciado tão cedo quanto às 4 h.a.i. (atingindo às 6 h.a.i. 50% do 

número máximo de apressórios formados), as respostas da planta não ocorrerem antes das 10 h.a.i. 

Às 9 h.a.i. estima-se a ocorrência de 50% do valor máximo de diferenciação de hifas de penetração, 

sendo as 12, 18 e 21 h.a.i. representativas da diferenciação do fungo e da evolução das respostas da 

planta. As 24 h.a.i. (último tempo de colheita) correspondem a mais de 50% de locais com resposta 

(Quadro 3.16) (ver Anexo, Figura A1). 
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3. Determinação dos genes constitutivos 
Neste trabalho foram usados dois genes constitutivos, gapdh e ubiquitina, previamente usados 

como genes normativos em estudos de expressão génica em cafeeiro. Para os ensaios (1 e 2) 

realizados e para cada interacção hospedeira e não hospedeira, foi determinada a expressão relativa 

individual e conjugada (média) dos genes gapdh e ubiquitina.  

Os resultados obtidos indicam que a expressão individual (Fig. 3.12 a Fig. 3.15) e média (Fig. 3.16 

e Fig. 3.17) dos genes gapdh e ubiquitina varia, ainda que ligeiramente, ao longo do tempo. Nenhum 

destes dois genes se mostra, no entanto, mais estável que o outro, sugerindo que a utilização 

conjugada dos dois genes poderá apresentar mais estabilidade. 

 

 

 
Fig. 3. 12 – Variabilidade da expressão do gene constitutivo gapdh, em tecidos foliares de HDT 832/2 quando 
inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 1.  
 

 

 

 
Fig. 3. 13 - Variabilidade da expressão do gene constitutivo gapdh, em tecidos foliares de HDT 832/2 quando 
inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 2.  
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Fig. 3. 14 - Variabilidade da expressão do gene constitutivo ubiquitina, em tecidos foliares de HDT 832/2 quando 
inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 1.  
 

 

 

Fig. 3. 15 - Variabilidade da expressão do gene constitutivo ubiquitina, em tecidos foliares de HDT 832/2 quando 
inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), ensaio 2.  
 

 

 

Fig. 3. 16 - Variabilidade da expressão média dos genes constitutivos gapdh/ubiquitina, em tecidos foliares de 
HDT 832/2 quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), no ensaio 1.  
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Fig. 3. 17 - Variabilidade da expressão média dos genes constitutivos gapdh/ubiquitina, em tecidos foliares de 
HDT 832/2 quando inoculado com Hemileia vastatrix (A) e com Uromyces vignae (B), no ensaio 2.  
 

 

Com o objectivo de determinar se a normalização deveria ser realizada usando os genes 

constitutivos em conjunto ou individualmente, utilizou-se o programa geNorm. Este programa 

informático permite selecionar os genes constitutivos mais estáveis, a partir de um conjunto de genes 

candidatos cuja expressão foi obtida a partir da amostra de cDNA em estudo. O geNorm determina a 

estabilidade (M) da expressão de cada gene candidato, através da média da variação de expressão 

génica (V) obtida do emparelhamento desse gene com todos os outros genes candidatos. Quanto 

menor for o valor de M maior será a estabilidade do gene em causa e, por isso, a eliminação 

sucessiva do gene com o maior valor de M permite, no final, seleccionar genes considerados estáveis 

para o estudo em causa. 

Os resultados obtidos pelo programa geNorm (Quadro 3.18) permitem verificar que a expressão 

génica obtida pela conjugação dos dois genes constitutivos é mais estável do que a obtida para cada 

gene individualmente. Por esta razão, a normalização da expressão dos genes em estudo foi 

realizada com a expressão conjugada dos dois genes consitutivos obtida, respectivamente, para o 

ensaio 1 e ensaio 2. 
 

Quadro 3. 18 – Estabilidade dos genes constitutivos gapdh e ubiquitina e da sua conjugação, 
estimada pelo programa GeNorm. 

Ensaio 
Valor de estabilidade (M) de expressão dos genes (M<5): 

gapdh ubiquitina gapdh e ubiquitina 

1 0,490 0,487 0,326 

2 0,357 0,348 0,235 
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4. Expressão génica relativa  

4.1. Expressão relativa do gene rlk  
Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.18 – A) o gene rlk 

apresenta-se activado em ambos os ensaios com dois picos de activação às 9-12 e às 24 h.a.i. Na 

inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com U. vignae (Fig. 3.18 – B) o gene rlk apresenta 

reduzida expressão às 3 e 9 h.a.i. e activação às 12 h.a.i., mostrando-se inconsistente na 

comparação entre os dois ensaios às 6 h.a.i.  

 

 

Fig. 3. 18 - Expressão relativa do gene rlk (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 
inoculação na interacção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
 

4.2. Expressão relativa do gene wrky1 
Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.19 - A) o gene wrky1 

apresenta-se activado em ambos os ensaios, com dois picos de activação às 9 e às 24 h.a.i. no 

ensaio 1 e valores crescentes de expressão no ensaio 2 atingindo um máximo às 21 h.a.i. Na 

inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com U. vignae (Fig. 3.19 - B) o gene wrky1 

apresenta-se moderadamente activado para todos os tempos estudados, tendencialmente 

apresentando maior activação às 9-12 h.a.i. 

 
Fig. 3. 19 - Expressão relativa do gene wrky1 (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos 
após inoculação na interacção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
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4.3. Expressão relativa do gene pal 
Na inoculação de folhas de HDT832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.20 - A) o gene pal apresenta níveis 

modestos de activação às 6 e 9 h.a.i. e aproximandamente nulos para os restantes tempos, 

verificando-se, no entanto, um pico de activação às 21 h.a.i. no ensaio 1. Na inoculação de folhas de 

HDT 832/2 com U. vignae (Fig. 3.20 - B) o gene pal apresenta níveis reduzidos de expressão. 

Fig. 3. 20 - Expressão relativa do gene pal (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 
inoculação na interacção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
 

 

4.4. Expressão relativa do gene chs 
Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.21 - A), o gene chs 

apresenta um padrão de expressão errático nas primeiras h.a.i. com níveis modestos de repressão às 

24 h.a.i. Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com U. vignae (Fig. 3.21 - B) o gene chs 

apresenta reduzidos níveis de expressão mostrando, na maior parte dos casos, uma ligeira 

repressão. 

 

 

Fig. 3. 21 - Expressão relativa do gene chs (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 
inoculação nainteracção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
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4.5. Expressão relativa do gene 13-lox 
Na inoculação dos tecidos foliares de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.22 - A), em ambos os 

ensaios o gene 13-lox apresenta-se activado, verificando-se dois picos de activação, um às 12 h.a.i. e 

outro às 21 h.a.i. Na inoculação dos tecidos foliares de HDT 832/2 com U. vignae (Fig. 3.22 - B), o 

gene 13-lox apresenta dois picos, um às 3-6 h.a.i. e outro às 12 h.a.i. 

 

 
Fig. 3. 22 - Expressão relativa do gene 13-lox (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos 
após inoculação na interacção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
 

 

4.6. Expressão relativa do gene gt 
Na inoculação de folhas de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.23 - A), o gene gt apresentou dois 

ligeiros picos de activação às 6 e 21 h.a.i. no ensaio 2, exibindo valores de expressão relativa 

aproximadamente nulos no ensaio 1. Na inoculação de folhas de HDT 832/2 com U. vignae 

(Fig. 3. 23 – B), o gene gt apresenta-se praticamente não regulado para todos os tempos, com a 

excepção de uma ligeira activação às 9 h.a.i. no ensaio 2.  

 

 

Fig. 3. 23 - Expressão relativa do gene gt (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 
inoculação na interacção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
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4.7. Expressão relativa do gene pr1b 
Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.24 - A) o gene pr1b 

apresenta elevados níveis de expressão com um pico de activação às 6-9 h.a.i. e outro às 21-24 h.a.i. 

Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com U.vignae (Fig. 3.24 - B) o gene pr1b 

apresenta-se pouco activado até às 9 h.a.i., apresentando o máximo de expressão às 12 h.a.i., mas 

apenas no ensaio 1. 
 

 
Fig. 3. 24 - Expressão relativa do gene pr1b (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 
inoculação na interacção hospedeira (A) e numa interacção não hospedeira (B). 
 
 

4.8. Expressão relativa do gene pr10 
Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com H. vastatrix (Fig. 3.25- A), em ambos os 

ensaios, o gene pr10 encontra-se activado a partir das 9 h.a.i. com picos de expressão relativa às 

9-12 e às 21-24 h.a.i. Na inoculação de tecidos foliares de HDT 832/2 com U.vignae (Fig. 3.25 - B) o 

gene pr10 tem expressão próxima da nula nos tempos iniciais mostrando-se activado às 9-12 h.a.i.  

 

 
 

Fig. 3. 25 - Expressão relativa do gene pr10 (± desvio padrão), em dois ensaios, ao longo de vários tempos após 
inoculação na interacção hospedeira (A) e na interacção não hospedeira (B). 
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4.9. Comparação da expressão relativa dos genes selecionados 
Obtida a expressão relativa de cada gene selecionado, torna-se possível comparar os padrões de 

expressão relativa entre genes estudados e entre ensaios.  

Na interacção hospedeira verifica-se que os genes, de forma geral, se apresentam expressos. Os 

perfis de expressão relativa dos genes rlk, wrky1, pal, 13-lox, pr1b, pr10 e gt são semelhantes entre 

si, apresentando dois picos de activação, embora em tempos distintos após inoculação, ocorrendo o 

primeiro pico entre as 6 e as 12 h.a.i. e o segundo pelas 21-24 h.a.i. Para o gene gt, no entanto, os 

resultados referidos são suportados apenas por um dos ensaios, não se verificando activação no 

outro ensaio. O gene chs apresenta-se pouco regulado nos dois ensaios. 

Na interacção não hospedeira verifica-se que a quase totalidade dos genes estudados é não 

regulada ou pouco activada nas primeiras horas após inoculação, sendo activada às 9 e 12 h.a.i. As 

excepções são os genes rlk e 13-lox em que também se observou a sua activação às 3-6 h.a.i. Tal 

como referido para a interacção hospedeira, verificou-se que para o gene pr1b os resultados foram 

suportados por apenas um dos ensaios. 

Verifica-se uma tendência para, no ensaio 2 da interacção hospedeira, ocorrerem respostas mais 

precoces que as observadas no ensaio 1, nomeadamente os picos de activação de rlk, wrky1, 13-lox, 

pr1b e pr10. Também para a interacção não hospedeira verificam-se respostas mais precoces no 

ensaio 2 em relação ao ensaio 1, nomeadamente para wrky1, 13-lox e pr10. 

 



 

 
 

IV – Discussão 
Estudos sobre o processo de colonização de ferrugens em plantas hospedeiras e não hospedeiras 

indicam que os mecanismos de defesa constitutivos que afectam a diferenciação das fases pré-

penetração têm maior expressão nas plantas não hospedeiras e podem resultar em reduzidas taxas 

de germinação de uredósporos e de formação de apressórios (Heath, 1974, 1997). No presente 

trabalho também se verificou que as percentagens de uredósporos germinados e de apressórios 

formados por U. vignae (isolado CPR-1, raça I) foram inferiores no cafeeiro do que na sua planta 

hospedeira (feijão-frade), o que sugere que a superfície foliar do cafeeiro não tem as características 

adequadas ao normal desenvolvimento deste fungo. De igual forma, em folhas de cafeeiro, a 

germinação de uredósporos de H. vastatrix (isolado 1065, raça II) atingiu valores superiores (59-65%) 

aos verificados para a germinação de U. vignae (36-43%), observando-se diferenças na diferenciação 

de apressórios apenas para Sarchimor (55% e 37% respectivamente). Não se registaram, no entanto, 

diferenças significativas quando se compararam as fases pré-penetração de U. vignae nos dois 

genótipos de cafeeiro estudados, à semelhança do que sucedeu com H. vastatrix. Trabalhos 

anteriores referem que as diferenças principais entre hospedeiros resistentes e susceptíveis são 

apenas observadas depois da penetração do fungo nos tecidos foliares, sugerindo assim que a 

diferenciação das fases de pré-penetração são independentes do genótipo da planta hospedeira 

(Heath, 1974; Nicks, 1981; Martins et al., 1985; Niks & Rubiales, 2002; Silva et al., 2002). 

Após a diferenciação do apressório, o fungo penetra no interior dos tecidos foliares, formando, 

sequencialmente diferentes estruturas de infecção (Rijo et al., 1977; Deising et al., 1991; Heath, 1995; 

Silva et al., 1999; Silva et al., 2002). No presente estudo, a análise detalhada das primeiras 24 horas 

do processo de infecção de H. vastatrix e de U. vignae no cafeeiro HDT 832/2 mostrou que a 

germinação de uredósporos e a diferenciação de apressórios tiveram o seu início, respectivamente, 

às 2 h.a.i. e às 4 h.a.i. e que as penetrações ocorreram a partir das 4 h.a.i., mas H. vastatrix foi mais 

lenta a diferenciar as estruturas de infecção no interior dos tecidos foliares. Assim, H. vastatrix formou 

hifas de penetração até às 17 h.a.i., altura em que se começou a observar a fase de âncora e só às 

24 h.a.i. se diferenciaram células-mãe do haustório (CMH), enquanto às 6 h.a.i., para além das hifas 

de penetração, U. vignae diferenciou as fases subsequentes de vesícula e de hifa de infecção (não se 

formaram CMHs), cuja proporção foi aumentando até às 24 h.a.i. A planta começou a responder 

também mais tardiamente a H. vastatrix (cerca das 12 h.a.i.) do que a U. vignae (cerca das 6 h.a.i.), 

embora as respostas tenham sido semelhantes e observadas ao nível das células guardas e 

subsidiárias, tendo-se traduzido pela autofluorescência das paredes, autofluorescência das paredes e 

conteúdos citoplasmáticos (indicador da morte celular - reacção de hipersensibilidade ou RH e 

acumulação de fenóis). O estudo do processo de infecção destes dois fungos, entre as 24 e as 96 

h.a.i. mostrou que, nas plantas hospedeiras HDT 832/2 e Sarchimor, H. vastatrix cessou o seu 

crescimento com maior frequência na fase de hifa de penetração tendo conseguido formar CMH com 

haustórios numa percentagem reduzida de zonas de infecção (inferior a 10%). Por sua vez, U. vignae 

apresentou um crescimento mais restrito em HDT 832/2 do que em Sarchimor, mas revelou 

incapacidade para formar haustórios em ambas as plantas. Estudos prévios, ao nivel citológico, 
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comparando a resistência hospedeira e não hospedeira às ferrugens, mostraram que nos 

hospedeiros o fungo cessa o seu crescimento após a formação de pelo menos um haustório e que 

esta resistência pós-haustorial está associada à morte hipersensível (RH) das células invadidas pelo 

haustório (Mellersh & Heath 2003). Pelo contrário, a resistência dos não hospedeiros, tal como no 

presente estudo, é tipicamente expressa antes da formação do haustório (Heath 1981; Silva, 1996; 

Mellersh & Heath 2003; Diez-Navajas et al., 2008; Silva et al., 2008b). Na maioria das interacções 

incompatíveis cafeeiro-H. vastatrix a resistência é também do tipo pós-haustorial (o fungo cessa 

geralmente o seu crescimento em diferentes fases do processo de infecção, mas com maior 

frequência após a formação de pelo menos um haustório) (Tiburzy et al.,1983; Martins et al., 1985; 

Silva, 1996; Silva et al., 2002; Ramiro, 2009) estando associada à RH. Constitui uma das excepções 

a interacção incompatível entre a cultivar Caturra e H. vastatrix (raça VI) que se caracteriza por uma 

resistência pré-haustorial associada à RH (Ganesh et al., 2006; Silva et al., 2008; Ramiro, 2009), 

assemelhando-se às interacções hospedeiras estudadas no presente trabalho. Existem também 

alguns exemplos de resistência pré-haustorial noutras interacções hospedeiro-agente patogénico, 

sendo o exemplo mais estudado o de cultivares de cevada portadoras do gene mlo, o qual confere 

um elevado nível de protecção ao oidio (Lyngkjaer et al., 2000; Niks & Rubiales, 2002). De acordo 

com Niks and Rubiales (2002), as evidências até agora apontam no sentido de que resistência 

pré-haustorial é difícil de “quebrar” pelo agente patogénico, sendo por isso de grande valor. Segundo 

Anker & Niks (2001) e Niks & Rubiales (2002) as plantas hospedeiras com altos níveis de resistência 

pré-haustorial às ferrugens, particularmente se não estiver associada à RH, podem constituir fontes 

de resistência mais duradoura. 

Ainda relativamente às respostas induzidas por H. vastatrix em HDT 832/2 e Sarchimor, 

verificou-se que a percentagem de zonas de infecção com AF das paredes das células guardas e 

subsidiárias, quer de HDT 832/2 quer de Sarchimor inoculados com H. vastatrix, foi diminuindo até às 

96 h.a.i., tempo no qual não se observou este tipo de resposta. Pelo contrário, a AF das paredes e 

conteúdos citoplasmáticos (RH) foi aumentando nessas células tendo-se estendido também às do 

mesófilo, embora numa percentagem muito reduzida de zonas de infecção (máximo de 10%). Este 

padrão de respostas foi muito semelhante ao observado na interacção dos dois genótipos de cafeeiro 

com U. vignae. A RH tem sido descrita como sendo a resposta mais comum de resistência das 

interacções gene-a-gene (Heath, 1997; Mansfield et al., 1997; Heath, 2000b), embora seja também 

associada à resistência de algumas plantas não hospedeiras (Silva, 1996; Heath, 2001; 

Christopher-Kozjan & Heath, 2003). Assume-se em geral que a autofluorescência localizada nos 

tecidos infectados das plantas com RH se deve à presença de compostos fenólicos que se 

acumulam, podendo restringir ou atrasar o crescimento do agente patogénico (Nicholson & 

Hammerschmidt, 1992; Heath, 1998). A rápida libertação de fenóis pré-formados e a sua produção 

intensa após a estimulação do metabolismo fenilpropanóide fazem parte das reacções de defesa de 

muitas plantas (Graham & Graham, 1991; Sedlářova & Lebeda, 2001). Os fenóis existentes 

encontram-se armazenados dentro do vacúolo central, para servirem como pool de substâncias a 

serem incorporadas na parede celular, quando libertados para o citoplasma, durante os primeiros 

passos da defesa da planta (Dixon & Paiva, 1995; Sedlářova & Lebeda, 2001).  
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No presente trabalho, em resposta aos poucos haustórios que H. vastatrix conseguiu formar em 

células de HDT 832/2 e de Sarchimor, a partir das 48 h.a.i., observou-se o encapsulamento dos 

haustórios com calose (polímero de 1,3--glucanas), tal como é referido noutras interacções 

incompatíveis planta - ferrugens (Littlefield & Heath, 1979; Rijo & Vasconcelos, 1984; Skalamera & 

Heath, 1995; Silva, 1996; Silva et al., 2002). Estudos cito- e imunocitoquímicos (Silva et al., 1999; 

Silva et al., 2002) mostraram que, quer em interacções cafeeiro - H. vastatrix incompatíveis quer 

compatíveis (onde esta resposta da planta se observa tardiamente) para além da calose, o 

encapsulamento dos haustórios é constituído por celulose (polímero de 1,4--glucanas). Tem sido 

sugerido que quando os encapsulamentos são maioritariamente constituídos por calose podem 

restringir ou até bloquear a passagem de nutrientes para o fungo, limitando assim o seu crescimento 

(Rijo & Vasconcelos, 1984). Em alternativa, e de acordo com Allen & Friend (1983), a acção do 

encapsulamento dos haustórios pode ser a de atrasar o crescimento do fungo, para que outras 

defesas possam actuar posteriormente. 

Apesar dos estudos citológicos mostrarem analogia na resistência dos dois genótipos de cafeeiro 

a H. vastatrix, em HDT 832/2 U. vignae apresentou um crescimento mais restrito, tendo sido por isso 

escolhido este genótipo para os estudos moleculares. A análise da expressão relativa de genes 

associados ao processo de defesa e de resposta da planta mostrou diferenças nos perfis de 

respostas entre a interacção hospedeira e não hospedeira. 

As RLKs são proteínas transmembranares envolvidas em diversos processos fisiológicos entre os 

quais o reconhecimento de agentes patogénicos (Haffani et al., 2004; Morillo & Tax, 2006). Na 

interacção hospedeira observou-se uma forte activação deste gene às 24 h.a.i., corroborando 

observações anteriores em interacções incompatíveis cafeeiro-H. vastatrix (cv. Caturra – H. vastatrix 

raça VI) com resistência do tipo pré-haustorial (Fernandez et al., 2004), mas registando-se um 

primeiro pico de activação às 9-12 h.a.i. coincidente com a diferenciação de hifas de penetração do 

fungo e o início de respostas da planta. Na interacção não hospedeira, o gene rlk apresentou-se 

activado às 6 e 12 h.a.i., coincidindo respectivamente com a diferenciação das diversas estruturas de 

infecção e início das respostas da planta, e com a observação de respostas da planta em mais de 

50% das zonas de infecção. 

As proteínas WRKY constituem um importante grupo de proteínas envolvidas na regulação de 

diversos processos fisiológicos, entre os quais o processo de defesa da planta aos agentes 

patogénicos (Euglem & Somssich, 2007). No cafeeiro, dos cerca de 22 genes wrky, o gene wrky1 

parece apresentar uma activação precoce em cafeeiros que apresentam uma resistência do tipo 

pré-haustorial a H. vastatrix. Ganesh et al. (2006) e Petitot et al. (2008) observaram, numa interacção 

incompatível de resistência pré-haustorial, uma fraca expressão entre as 9 e 12 h.a.i. e uma forte 

activação entre as 12 e as 16 h.a.i. em amplitude igual às 24 h.a.i., tempo a partir do qual retomou a 

sua expressão basal. Ramiro (2009), em interacção cafeeiro-H. vastatrix com resistência do tipo pré-

haustorial (cv Caturra x H. vastatrix raça VI) observou também activação do gene wrky1 às 18, 21 e 

24 h.a.i. No presente estudo, a activação do gene wrky1 foi registada desde as 9-12 h.a.i. na 

interacção hospedeira, com valores crescentes até às 21-24 h.a.i., revelando uma mais precoce 

activação deste gene que as anteriormente reportadas. Na interacção não hospedeira observou-se 
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uma fraca expressão do gene entre as 3 e 9 h.a.i. e uma moderada activação às 12 h.a.i., não 

acompanhando a sinalização precoce sugerida pelos resultados da interacção hospedeira. 

Nas interacções hospedeira e não hospedeira, o perfil de expressão relativa dos genes rlk e 

wrky1, sugere que o reconhecimento do fungo e sinalização ocorrem durante a formação dos 

apressórios sobre os estomas e a diferenciação das primeiras fases da infecção no interior dos 

tecidos foliares. 

Um outro evento precoce que ocorre associado ao reconhecimento do agente patogénico é a 

activação de genes envolvidos na via fenilpropanoide, como sejam os genes pal e a chs. A enzima 

PAL é responsável pela primeira etapa da via de síntese de precursores da lenhina, suberina e outros 

compostos fenólicos que reforçam a parede celular, assim como de algumas fitalexinas como os 

isoflavonoides e fenilpropanoides, de actividade antimicrobiana (Dixon et al., 2002). Para além disso, 

a PAL está também relacionada com o processo de sinalização, uma vez que está envolvida na 

síntese de SA, uma molécula sinal necessária à síntese de proteínas PR e de factores de transcrição 

(Vlot et al., 2009). A activação do gene pal foi observada em interacções cafeeiro-H. vastatrix de 

resistência do tipo pré-haustorial, às 18, 21 e 24 h.a.i. (Ramiro, 2009). No presente estudo, na 

interacção hospedeira o gene pal foi apenas moderadamente activado, verificando-se que o seu 

primeiro pico de activação, às 9 h.a.i., antecede o início das respostas de planta, às 12 h.a.i. Para a 

interacção não hospedeira obtiveram-se resultados inconclusivos. Em interacções 

cafeeiro-H. vastatrix com resistência do tipo pré-haustorial (cv Caturra x H. vastatrix raça VI), 

Silva et al. (2002) observaram um pico de activação da enzima PAL, que coincidiu ou antecedeu o 

início da observação da RH, dado esse coincidente com o observado na interacção hospedeira 

estudada.  

A enzima CHS catalisa a primeira etapa da via de síntese dos flavonoides, um dos ramos da via 

fenilpropanoide (Zabala et al., 2006). Os flavonóides possuem um papel importante na pigmentação, 

na protecção contra os raios ultra-violeta e na defesa contra fungos patogénicos (Tian et al., 2006; 

Zabala et al., 2006). Em interacções cafeeiro-H. vastatrix com resistência do tipo pré-haustorial 

(cv Caturra x H. vastatrix raça VI), a activação deste gene foi observada às 18, 21 e 24 h.a.i. (Ramiro, 

2009). Nas interacções hospedeiras e não hospedeiras estudadas, o gene chs mostrou-se não 

regulado para os tempos estudados.  

Apesar da reduzida ou nula activação dos genes da via fenilpropanóide, foi observada a 

acumulação de compostos fenólicos nas células da zona de infecção a partir das 12 h.a.i. na 

interacção hospedeira e das 6 h.a.i. na interacção não hospedeira. No entanto, esta acumulação de 

compostos fenólicos poderá decorrer de modificações pós-tradução na PAL ou da expressão de 

outros genes. 

As lipoxigenases (LOX), responsáveis pela hidroperodixação dos ácidos gordos polinsaturados, 

contribuem para a HR pela degradação dos lípidos na membrana celular e de diferentes organitos e 

pela formação de produtos tóxicos resultantes da sua oxidação (Croft et al., 1993; Rojas et al., 1993; 

Jallout et al., 2002; Montillet et al., 2005), desempenhando também um papel também importante na 

via de sinalização do JA, do qual é marcador (Tuner et al., 2002; Wasternack, 2007). Em interacções 

cafeeiro-H. vastatrix com resistência do tipo pré-haustorial, o gene 13-lox apresenta-se reprimido para 
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os tempos 18, 21 e 24 h.a.i. (Ramiro, 2009). Pelo contrário, no presente estudo o gene 13-lox 

encontra-se moderadamente activado nas duas interacções estudadas (hospedeira e não 

hospedeira), apresentando um perfil semelhante de dois picos de activação, às 12 e 21 h.a.i. para a 

interacção hospedeira e às 3 e 12 h.a.i para a interacção não hospedeira, sendo de destacar que o 

primeiro pico de activação, em ambas as interacções, é coincidente com o início da observação de 

HR. Observações ao microscópio electrónico de transmissão em interacções incompatíveis 

cafeeiro-H. vastatrix mostraram que durante a HR ocorre a ruptura da membrana plasmática e das 

membranas de diferentes organitos (núcleo, cloroplastos e mitocôndrias), alterações no aspecto dos 

cloroplastos (estromas enegrecidos sem tilacóides e presença de grãos de amido) e a coagulação do 

citoplasma (Silva et al., 2008a, 2008b). 

Após o reconhecimento do agente patogénico pela planta são accionados mecanismos de 

transmissão de sinal, dos quais o SA e o JA fazem parte. A molécula sinal SA tem sido associada à 

activação de defesas da planta contra agentes patogénicos biotróficos e hemi-biotróficos, enquanto o 

JA, tem sido relacionada com agentes patogénicos necrotróficos (Glazebrook, 2005; Bari & Jones, 

2009; Ramiro, 2009). Estas duas vias de sinalização interagem entre si, sendo frequentemente 

antagonistas (Bari & Jones, 2009). A via de SA induz, por sua vez, a síntese de proteínas como é o 

caso das PRs. Esta grande classe de proteínas é composta por 17 familias, entre as quais a PR1b, 

marcadora da via do SA (Thomma et al., 2001) e a PR10, induzida pelo SA (Hwang et al., 2008). Em 

estudos sobre a resistência do tipo pré-haustorial de cafeeiro-H. vastatrix, observou-se uma forte 

activação dos genes pr1b e pr10 (Ramiro, 2009). No presente estudo, na interacção hospedeira, os 

genes pr1b e pr10 apresentam um perfil de expressão semelhante, com dois picos de activação, às 6 

(caso da pr1b) ou 9 h.a.i. (caso da pr10) e às 21 h.a.i., (para ambos os genes). Na interacção não 

hospedeira observou-se apenas uma activação, entre as 9 e 12 h.a.i.  

A activação dos genes 13-lox e pr1b sugere assim que na interacção HDT 832/2- H. vastatrix 

raça II, as duas vias de sinalização coexistem, embora a via do SA pareça prevalecer. 

As glicosiltransferases (GT) são uma família de proteínas codificadas em situações de stresse que 

através da transferência de um grupo de açúcar de uma molécula dadora para uma molécula 

receptora, conferem uma série de propriedades às moléculas orgânicas, nomeadamente redução da 

reactividade química, promovendo assim a sua desintoxicação (Jones & Takemoto, 2001; Bowles et 

al., 2005). A SA-GT, em particular, parece estar envolvida na via do SA, que por sua vez está 

envolvida na activação das proteínas PR (Yalpani et al., 1992). No presente estudo, na interacção 

hospedeira, o gene gt apresenta-se activado, com um perfil de expressão com dois picos, às 6 e 21 

h.a.i., enquanto na interacção não hospedeira o mesmo gene é não regulado. A activação do gene gt 

numa interacção cafeeiro-H. vastatrix com resistência do tipo pré-haustorial foi registada por Ramiro 

(2009), entre as 18 e 24 h.a.i., tendo este autor observado ainda que, tal como se verifica nos dados 

obtidos neste trabalho, existe uma correlação na activação do gene gt com a activação dos genes 

pr1b e pr10, devido à sua relação com a via de sinalização do SA. 

 



 

 
 

V- Conclusões e perspectivas  
Os estudos apresentados neste trabalho contribuiram para aumentar o conhecimento sobre os 

mecanismos celulares e moleculares de resistência do cafeeiro (HDT 832/2 e Sarchimor) a Hemileia 

vastatrix, bem como da interacção não hospedeira cafeeiro-Uromyces vignae usada como modelo 

comparativo. As interacções hospedeira e não hospedeira estudadas foram caracterizadas por uma 

resistência do tipo pré-haustorial, associada à reacção de hipersensibilidade, à acumulação de fenóis 

e à activação de genes de reconhecimento/sinalização e de genes envolvidos nas respostas de 

defesa por intermédio das vias do ácido salicílico e do jasmonato. Na interacção não hospedeira 

verificou-se contudo uma menor intensidade na expressão de genes, o que poderá decorrer da menor 

percentagem de uredóporos germinados (resultando num menor número de infecções). A resistência 

pré-haustorial dos cafeeiros HDT 832/2 e Sarchimor a H. vastatrix raça II constitui uma excepção 

relativamente ao que é típico das interacções hospedeiro-ferrugem, que são normalmente do tipo 

pós-haustorial. A resistência pré-haustorial, próxima da resistência não hospedeira, tem-se revelado 

mais difícil de “quebrar” do que a resistência pós-haustorial, o que poderá explicar a maior 

durabilidade de resistência verificada em HDT 832/2, e no seu descendente Sarchimor, do que 

noutros genótipos onde se tem vindo a observar quebra de resistência. Este estudo insere-se numa 

investigação mais alargada que visa a análise do comportamento de diversos genótipos de cafeeiro 

em resposta a novas raças de H. vastatrix, de forma a tentar inferir sobre a natureza e a durabilidade 

da sua resistência. 

Por comparação com o verificado na interacção hospedeira, a rapidez na diferenciação de 

estruturas de infecção de U. vignae e de respostas dos cafeeiros (interacção não hospedeira), em 

conjunto com a reduzida expressão génica registada nos primeiros tempos após inoculação 

estudados, sugere o interesse de se proceder a amostragens em intervalos mais curtos que os 

utilizados neste estudo. Essa amostragem poderá permitir identificar a expressão de genes como rlk, 

wrky1, pal, gt, pr1 e pr10 em resposta às primeiras fases da infecção, tal como verificado na 

interacção hospedeira. 

Com base nestes resultados serão seleccionados os tempos 21-24 h.a.i. e 9-12 h.a.i., 

respectivamente para a interacção hospedeira e não hospedeira (quando se verifica maior frequência 

da activação dos genes analisados), para sequenciação dos respectivos transcritomas, por 

pirosequenciação. Esta análise permitirá identificar e comparar de forma exaustiva os genes de 

cafeeiro expressos em resposta às duas ferrugens, potencialmente revelando determinantes 

genéticos de resistência que poderão ter interesse no melhoramento do cafeeiro para resistência à 

ferrugem, bem como na identificação de factores que presidem à interacção gene-a-gene com 

H. vastatrix. 
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Quadro A1– Análise estatística da percentagem de uredósporos 
e apressórios formados por Hemileia vastatrix e Uromyces 
vignae em tecidos foliares de HDT 832/2 às 24 h.a.i.  

Fungo 

Estruturas do fungo 

% uredósporos 
germinados % apressórios 

H. vastatrix 65 59 
U. vignae 36 43 

Teste t 3,53*** 1,86n.s. 
Teste de t-student: n.s. – não significativo; *** Significativamente 
diferentes (P≤0,001). 
 

 
Quadro A2 - Análise estatística da percentagem de 
uredósporos e apressórios formados por Hemileia vastatrix e 
Uromyces vignae em tecidos foliares de Sarchimor às 24 h.a.i.  

Fungo 

Estruturas do fungo 

% uredósporos 
germinados % apressórios 

H. vastatrix 59 55 
U. vignae 43 37 

Teste t 2,4*** 3,23*** 
Teste de t-student: *** Significativamente diferentes (P≤0,001). 
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Quadro A3 – Análise estatística relativa à diferenciação das estruturas de infecção de Hemileia vastatrix em tecidos foliares de HDT 832/2 e de Sarchimor. 
 

 

Níveis de significância: n.s. (não significativo) 

* - Teste t referente à Moda 

** - Teste t referente ao nº de haustórios por CMH com haustórios 

 

Horas 
após 

inoculação 
(h) 

Cafeeiro 

% de zonas de infecção em que o fungo atingiu as fases de : 

Xp Moda Teste t* 
Nº de haustórios  

por  
CMH com 
haustório 

Teste t** Apressório 
(1) 

Hifa de 
penetração 

(2) 
Âncora 

(3) 
CMH sem 
haustório 

(4) 

CMH com 
haustório 

(5) 

24 
HDT 832/2 35 58 5 2 0 1,74* fase 2 

0,46n.s. 
0 

- 
Sarchimor 25 72 3 0 0 1,78 fase 2 0 

48 
HDT 832/2 34 53 5 5 3 1,9 fase 2 

1,65n.s. 
2±1 

1,41n.s. 
Sarchimor 23 59 12 3 3 2,04 fase 2 2±1 

72 
HDT 832/2 22 54 12 7 5 2,19 fase 2 

0,05n.s. 
2±2 

0n.s. 
Sarchimor 22 55 11 4 8 2,17 fase 2 2±2 

96 
HDT 832/2 22 56 8 8 6 2,2 fase 2 

1,71n.s. 
3±0 

0,37n.s. 
Sarchimor 17 58 9 8 8 2,33 fase 2 3±1 
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Quadro A4 - Análise estatística relativa ao comprimento médio das hifas de Hemileia vastatrix em 
tecidos foliares de HDT 832/2 e de Sarchimor. 

Tempos  
após 

inoculação 
 (h) 

Cafeeiro 
Comprimento médio 

das hifas 
X±DP 

Teste t 

24 
HDT 832/2 13,5±29,4 

1,25n.s. 
Sarchimor 11,3±0,7 

48 
HDT 832/2 18,5±5,7 

0,22n.s. 
Sarchimor 17,3±4,4 

72 
HDT 832/2 27,1±3,8 

0,66n.s. 
Sarchimor 25,1±4,1 

96 
HDT 832/2 27,3±2,7 

0,86n.s. 
Sarchimor 28,8±2,7 

Niveis de significância: n.s. (não significativo). X±DP – média ± desvio padrão 

 

 

 

Quadro A5 - Análise estatística relativa às respostas histológicas em tecidos foliares de HDT 
832/2 e de Sarchimor, quando inoculados com Hemileia vastatrix. 

Tempo 
após 

inoculação 
(h) 

Cafeeiro 

% de zonas de infecção com  
autofluorescência e/ou acastanhamento das células: 
Guardas (G) G + Subsidiárias (S) G+S+ Mesófilo 

P P+CC P P+CC P P+CC 

24 
HDT 832/2 13±8 27±3 0 23±8 0 0 
Sarchimor 13±13 35±13 0 20±8 0 0 

Teste t 0,37 n.s. 0,96n.s. - 0,56n.s. - - 

48 
HDT 832/2 10±10 33±13 0 38±10 0 0 
Sarchimor 5±5 28±25 0 40±14 0 0 

Teste t 1,5n.s. 0,43n.s. - 0,15n.s. - - 

72 
HDT 832/2 5±5 45±12 0 40±11 0 5±3 
Sarchimor 2±2 34±5 0 44±11 0 8±8 

Teste t 0,88n.s. 1,84n.s. - 0,53n.s. - 0,81n.s. 

96 
HDT 832/2 0 41±15 0 45±24 0 6±6 
Sarchimor 0 32±8 0 48±4 0 8±8 

Teste t - 1,10n.s. - 0,31n.s. - 0,29n.s. 
Níveis de significância: n.s. (não significativo), P – Parede celular, CC – Conteúdo citolplasmático 
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Quadro A6 - Análise estatística relativa às respostas histológicas induzidas em tecidos foliares de Sarchimor 
quando inoculados com Uromyces vignae. 

Tempo 
após 

inoculação 
(h) 

Cafeeiro Sem  
resposta 

Autofluorescência e/ou acastanhamento das células: 

Guardas (G) G + Subsidiárias 
(S) G+S+ Mesófilo 

P P+CC P P+CC P P+CC 

24 
HDT 832/2 15±5 2±2 38±13 0 45±13 0 0 

Sarchimor 20±14 10±1 30±14 5±5 35±21 0 0 

Teste t 0,52n.s. 2,03n.s. 0,7n.s. - 0,74n.s. - - 

48 
HDT 832/2 2±2 0 42±8 2±2 52±10 0 2±2 

Sarchimor 3±3 0 35±17 0 57±15 3±3 0 

Teste t 0,02n.s. - 0,65n.s. - 0,59n.s. - - 

72 
HDT 832/2 0 0 33±3 0 65±5 0 2±2 

Sarchimor 0 0 33±10 0 62±5 5±5 0 

Teste t - - 0,19n.s. - 0,65n.s. - - 

96 
HDT 832/2 0 0 30±14 0 68±11 0 2±2 
Sarchimor 0 0 26±5 0 72±4 0 2±2 

Teste t - - 0,37n.s. - 0,68n.s. - 0n.s. 
Níveis de significância: n.s. (não significativo). P – Parede celular, CC – Conteúdo citoplasmático. 
 

 

 
Quadro A7 - Análise estatística relativa à percentagem de uredósporos 
germinados e de apressórios formados por Hemileia vastatrix em folhas 
de HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação. 

Tempo 
após 

inoculação 
(h) 

Estruturas do fungo 

% Uredósporos germinados 
X±DP 

% Apressórios 
X±DP 

2 4±3a 0a 
4 19±4b 5±1b 
6 78±4c 29±5c 
8 86±2d 41±5d 
10 86±2d 45±2e 
12 86±4d 48±3ef 
17 87±4d 48±3ef 
24 89±6d 51±4f 

X±DP – média ± desvio padrão . Em cada coluna, os valores seguidos pela 
mesma letra não se diferenciam significativamente, de acordo com o teste de 
MDS de Fischer (P≤0,05).  
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Quadro A8 - Análise estatística relativa à percentagem de uredósporos 
germinados e de apressórios formados por Uromyces vignae em folhas de 
HDT 832/2, em diferentes tempos após inoculação. 

Tempo após 
inoculação 

(h) 

Estruturas do fungo 

% Uredósporos germinados 
X±DP 

% Apressórios 
X±DP 

2 11±8a 0a 

4 28±16b 8±8b 

6 43±9c 12±9c 

8 44±5c 40±11d 
10 44±3c 41±18d 

X±DP – média ± desvio padrão. Em cada coluna, os valores seguidos pela mesma 
letra não se diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MDS de 
Fischer (P≤0,05). 
 

 

 

 

 

 
Quadro A9 - Análise estatística relativa à diferenciação das estruturas de infecção de Hemileia 
vastatrix em tecidos foliares de HDT 832/2. 

Tempo  
após 

 inoculação  
(h) 

% de zonas de infecção 
em que o fungo atingiu as fases de: 

Xp Apressório 
(1) 

Hifa  
de  

penetração 
(2) 

Âncora 
(3) 

CMH  
sem 

haustório 
(4) 

CMH 
 com  

haustório 
(5) 

4 97 3 0 0 0 1,03a 
6 73 27 0 0 0 1,27b 
8 67 33 0 0 0 1,33b 

10 60 40 0 0 0 1,4b 
12 58 42 0 0 0 1,42b 
17 30 68 2 0 0 1,72c 
24 20 61 13 6 0 2,05d 

Xp – média ponderada das fases de infecção. Na coluna (Xp), os valores seguidos pela mesma letra não se 
diferenciam significativamente, de acordo com o teste de MDS de Fischer (P≤0,05). 
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Quadro A10 - Análise estatística relativa à diferenciação das estruturas de infecção de Uromyces vignae 
em tecidos foliares de HDT 832/2. 

Tempo  
após 

 inoculação  
(h) 

% de zonas de infecção em que o fungo atingiu as fases de: 

Xp Apressório 
(1) 

Hifa 
 de 

penetração 
(2) 

Vesícula 
(3) 

Hifa  
de 

infecção 
(4) 

CMH 
sem  

haustório 
(5) 

CMH 
com 

haustório 
(6) 

4 95 5 0 0 0 0 1,05a 
6 90 4 3 3 0 0 1,19a 
8 80 7 8 5 0 0 1,38ab 

10 63 17 13 7 0 0 1,64bc 
12 57 18 18 7 0 0 1,75bc 
17 55 7 25 8 0 0 1,76bc 
24 55 5 30 10 0 0 1,95c 

Xp – média ponderada das fases de infecção. Na coluna (Xp), os valores seguidos pela mesma letra não se diferenciam 
significativamente, de acordo com o teste de MDS de Fischer (P≤0,05). 

 

 

 

 

 

Figura A1 – Comparação da diferenciação de fases pré- e pós-penetração de Hemileia vastatrix e 
Uromyces vignae e indução de reacção de hipersensibilidade por estes em tecidos foliares de HDT 832/2, 
para a determinação dos tempos usados para o estudo da expressão relativa dos genes selecionados 
(setas); Ap – Apressório; CMH – Célula-Mãe do Haustório; Germ. – Germinação; Hi – Hifa de Infecção; 
Hp – Hifa de Penetração; RH – Reacção de Hipersensibilidade. 

 

 


