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RESUMO 

A ferrugem alaranjada do cafeeiro, causada pelo fungo Hemileia vastatrix, é uma das 

doenças com maior impacto na produção de café. A interação H. vastatrix – cafeeiro segue 

a teoria gene a gene, em que proteínas de resistência (R) localizadas no citoplasma do 

hospedeiro reconhecem produtos de avirulência (Avr) secretados pelos haustórios do fungo. 

O objectivo principal do presente estudo foi a identificação de genes candidatos a efetores, 

em particular genes Avr. Para tal, foram utilizadas sequências proteicas disponíveis no 

Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro geradas por sequenciação em massa. 

Através da utilização do algoritmo bioinformático MEME, identificaram-se quatro sequências 

proteicas, Hv02363, Hv04351, Hv04352 e Hv04556, dirigidas à via secretora, que partilham 

entre si três padrões proteicos conservados, dois dos quais constituídos pelo aminoácido 

cisteína. Através da expressão in planta, analisada por PCR quantitativo, constatou-se que 

os genes apresentam um aumento de expressão em folhas de Coffea arabica H147/1, 

inoculadas com H. vastatrix raça XIV, 7 dias após inoculação, o que é coincidente com o 

aumento do número de haustórios. Foi efetuada com sucesso a clonagem e purificação de 

proteínas recombinantes do gene Hv02363, com vista à produção de anticorpos específicos 

a serem utilizados na imunolocalização das proteínas selecionadas. Os resultados obtidos 

representam uma contribuição para o melhor conhecimento da interação ferrugem-cafeeiro, 

com o objetivo final de selecionar novas variedades resistentes à doença. 

 

Palavras-chave: Efetores, Ferrugem alaranjada do cafeeiro, Genes de avirulência, Hemileia 

vastatrix, RT-qPCR, Produção de proteínas recombinantes. 
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ABSTRACT 

Coffee leaf rust, caused by Hemileia vastratrix, is a disease with a major impact on the 

economy of coffee production. The H. vastatrix – coffee interaction follows the gene for gene 

theory, where a resistance (R) protein located in the host cytoplasm recognizes an 

avirulence (Avr) protein secreted by the fungal haustoria, triggering the hypersensitive 

response. The major goal of this study was the identification of H. vastatrix candidate 

effectors, namely Avr genes. To this end, Expressed Sequence Tags (ESTs) from 454-

pyrosequencing, generated during previous projects of the Centro de Investigação de 

Ferrugens do Cafeeiro (Oeiras), were used. The MEME bioinformatic algorithm enabled the 

identification of four sequences, Hv02363, Hv04351, Hv04352 and Hv04556, that shared 

three conserved protein motifs, in which two of them were constituted by the amino acid 

cysteine. The gene expression in coffee leaves (Coffea arabica H147/1), inoculated with H. 

vastatrix (race XIV), was quantified by qPCR at 7 day post-inoculation and revealed that all 

genes had a strong induction of expression, which was coincident with the increase in 

haustorium formation. In order to produce specific antibodies for performing 

immunolocalization, a successful cloning and purification of the recombinant protein of the 

gene Hv02363 was conducted. Overall, the data reported here represent first steps towards 

a better molecular understanding of rust-coffee interaction, targeting the selection of new 

coffee resistant varieties. 

 

Key words: Avirulence Genes, Coffee leaf rust, Efectores, Hemileia vastatrix, RT-qPCR, 

Production of recombinant proteins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

EXTENDED ABSTRACT  

Coffee is the most traded agricultural product in the world, there are about 70 producing 

countries of coffee. Among the factors affecting the productivity of coffee plants are the 

diseases caused by fungi, particularly coffee leaf rust caused by the fungus Hemileia 

vastatrix Berk & Broom. When fungicides are applied correctly coffee leaf rust can be 

controlled. However resistant coffee varieties are the environmental friendly option and also 

cost effective. The “Hibrido de Timor” is a natural hybrid between Coffea canephora and 

Coffea arabica and was discovered on the island of Timor in the 1940s. Until recently was 

the only coffee totally resistant to coffee leaf rust. H. vastatrix is a biotrophic fungus totally 

dependent on the cells host for its growth and reproduction. The interaction between H. 

vastatrix and coffee follows the theory gene for gene described by Flor in 1942, which states 

that an avirulence protein, encoded by an avirulent gene, is recognized by a specific receptor 

in the cytoplasm of the plant cell host and is named resistance protein. This recognition leads 

to the hypersensitive response, which is characterized by the death of host cells leading to 

the constraint of fungus development. In biotrophic fungus, like H. vastatrix, the avirulence 

proteins are secreted by specialized hyphae, the haustoria that are also responsible for 

absorbing nutrients from the cells host. The study of effectors molecules has emerged as 

new field of research in the two decades of the XXI century. Effectors are molecules secreted 

by pathogens that modulate the host response interacting with proteins produced in host 

cells. Avirulence proteins are an example of effectors. Although many effectors (and 

avirulence genes) have been identified in recent years, the selection of new ones is often 

impaired by the lack of homology found between effectors from different species and even 

from different races of the same specie. The identification of effectors has revealed itself to 

be an important agronomic tool, helping on breeding for the new and more durable resistant 

varieties through the direct identification of resistance genes. The use of multiple 

bioinformatic approach permits the scanning of several genes candidate to effector, namely 

selecting proteins that secreted and without transmembrane domains.  

This thesis started working on a database of putative proteins constructed in previous work 

conducted at the Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro. However the number of 

sequences was still impossible to manage, therefore another bioinformatics tool was applied 

to reduce the number of sequences studied. The program MEME was used to detect new 

and conserved motifs in the secreted protein database. Three motifs were identified in four 

sequences (Hv02363, Hv04351, Hv04352 and Hv04556), two of the motifs were rich in the 

amino acid cysteine and all four sequences had a number of amino acids below to 200. Both 

observations included the putative proteins identified in the group of small-secreted proteins 

(SSP). Some SSPs are hautorial proteins related to the Haustorially Expressed Secreted 

Proteins (HESP) from Melampsora lini that have been linked to pathogenicity. Furthermore 
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the genes DNA sequencing from H. vastatrix (race XIV, isolate 178a) revealed that three 

genes, Hv02363, Hv04352 and Hv04556, presented a similar genetic structure with four 

introns, five exons and a long untranslated region, which suggest that all genes belong to the 

same family and consequently could share the common function. 

In planta analysis of gene expression was evaluated through a RT-qPCR. The four genes 

were overexpressed in coffee leaves (Coffea arabica H147/1) collected after seven days of 

inoculation with H. vastatrix spores (race XIV, isolate 178a). The maximum of gene 

expression coincided with the percentage increase of haustoria. Two different races (II, 

isolate 1426 and IV, isolate 70) inoculated in leaves of C. arabica var 110 showed a distinct 

pattern of expression for the selected genes, all of them had an more intense amplification 

after RT-PCR in leaves inoculated with H. vastatrix race II (isolate 1427), which corresponds 

to a compatible interaction. Weak expression in the incompatible (with race IV isolate 70) can 

be de result of selection against these genes. 

All the genes were present in mRNA from spores and only Hv04352 could be detected in 

structures produced in vitro, namely germ tubes and apressoria.  Although Avr genes are, 

more frequently, overexpressed in planta, at least a proven Avr from M. lini has transcribed in 

resting spores.  

The mRNA expression results taken together do not contradict, and even reinforce, the 

hypothesis that the genes chosen are effectors, since the expression maximum is observed 

at the time of haustoria increase, and the difference found in distinct races also coincide with 

the general idea that efectors are prone to selection pressure. 

In order to produce specific antibodies for performing immunolocalization of the selected 

genes in H. vastatrix cells, Hv02363 e Hv04556 were successful cloned in pET28a plasmid 

and the recombinant protein produced and purified from gene Hv02363.  

The identification of effectors presents major difficulties taking into account that in general 

effectors have high sequence diversity and unknown function. Throughout the work 

presented, all the results are indicative that the genes selected could be Avr genes. However 

the definitive proof will be obtained by the ability of these genes to provoke the 

hypersensitive response (HR). The infiltration of coffee leaves with Agrobacterium 

tumefacies carrying the genes will permit the observation of HR, task that has already started 

during this thesis.  

Severe outbreak of coffee leaf rust was observed last year and the in the beginning of 2013 

in Central America. New races of H. vastatrix could also have contributed to the outcome in 

Central America, aim at identifying effectors can help identification of new resistance genes 

which ultimately can contribute to accelerate the development of new resistant varieties of 

coffee, like in the case of the late blight disease, an interesting example of effectors 

identification contributing to the achievement of durable resistance.  
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I-Introdução Geral 

1. O CAFÉ 

A origem da palavra café reside no termo árabe “gahweh”, que inicialmente se pensou 

significar vinho. No entanto, como os Muçulmanos não podem consumir bebidas alcoólicas, 

concluiu-se que, através da palavra semelhante ‘kahweh’, terá dado origem à palavra café 

(Clifford e Willson, 1985). 

As referências à origem do café são inúmeras assim como as lendas a ele associadas. A 

lenda mais antiga da introdução desta bebida pertence ao mundo árabe e remonta ao tempo 

de Maomé. O profeta encontrava-se doente e procedia a orações quando o anjo Gabriel 

desceu à Terra com uma bebida preta, de cor idêntica à Kaaba de Meca restituindo-lhe as 

forças para continuar a sua jornada. Uma segunda lenda muito popular conta a história de 

um pastor, de seu nome Kaldi, que observou que as suas cabras ficavam mais ativas após 

mastigarem folhas e as drupas do cafeeiro. A notícia de que estas drupas forneciam energia 

rapidamente se espalhou. Monges, ouvindo a notícia da bebida energética, colheram 

algumas drupas e após secagem dos grãos prepararam uma infusão de forma a 

permanecerem acordados durante as longas noites de oração (Clifford e Willson,1985).  

No entanto, os primeiros registos escritos sobre os efeitos do café pertencem a dois 

médicos: Razes, um persa nascido no século IX e Avicenne, um árabe nascido no século XI. 

Ambos descreveram o efeito do café no sistema digestivo (Clifford e Willson,1985). 

A utilização do café como bebida foi iniciada na Península Arábica em meados do século 

XV. Segundo relatos antigos de expedições realizadas à nascente do Nilo eram consumidos 

bolos assados em braseiros misturados com óleos, gorduras e café (Pendergrast, 1999). Na 

Europa a sua introdução como bebida ocorreu em Veneza no ano de 1616. Pouco tempo 

depois a bebida chegou a França onde o seu consumo se expandiu para o resto da Europa 

(Cardoso, 1994). 

Na Indonésia e Malásia, para além dos grãos torrados, utilizam-se as folhas secas em 

infusões. Outra utilização de subprodutos do café é a utilização da casca do grão como 

cobertura de solo (mulching) (Andrade et al., 2005). 
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1.1. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA 

Dos produtos tropicais, o café é o produto agrícola mais negociado no mundo, tendo sido 

responsável, na época agrícola de 2009/2010, por movimentações de cerca de 15,5 biliões 

de dólares e de 93,4 milhões de sacas para exportação. Existem aproximadamente 70 

países produtores de café, entre os quais 52 pertencem à Organização Internacional de 

Café (ICO) e são responsáveis por 97% da produção mundial contribuindo para uma 

empregabilidade estimada em 26 milhões de pessoas, distribuídas pelos vários países 

cafeicultores (http://www.ico.org/trade_e.asp).  

Segundo a FAO, no ano de 2011, os maiores produtores de café foram o Brasil, Vietname e 

Indonésia com uma produção estimada de 2700440, 1167900 e 634000 toneladas, 

respectivamente. (Figura 1) (http://faostat3.fao.org/faostat-

gateway/go/to/browse/rankings/countries_by_commodity/E). 

 

Figura 1: Principais países produtores de café – produção em toneladas de café verde por país, Adaptado 

de FAO (www.faostat3.fao.org/)  

 

1.2. ESPÉCIES DE IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O cafeeiro pertence à família Rubiaceae, que abrange mais de 10 mil espécies (Mabberley, 

1997), subfamília Ixoroideae e género Coffea (Robbrecht, 1988). 

A primeira descrição botânica de um cafeeiro foi realizada por A. de Jussieu em 1713, que 

estudou um único exemplar do jardim botânico de Amsterdão, classificando-o como 

Jasminum arabicanum. Posteriormente, em 1737, Linnaeus classificou-o como sendo um 
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género diferente, Coffea, com uma única espécie conhecida à data, Coffea arabica (Willson, 

1985) . 

As espécies com maior importância económica na produção de café são C .arabica e C. 

canephora. Por sua vez, C. liberica contribui com quantidades mínimas para a produção 

mundial (Purseglove, 1974; ICO, 2011). 

Coffea arabica 

A espécie Coffea arabica L. (cafeeiro arábica) é originária da Etiópia, crescendo 

espontaneamente entre os 1400 e 1800 metros de altitude. Pensa-se que a sua descoberta 

data de 850 dC na região de Harar, tendo sido progressivamente disseminada até Meca 

onde foi colhida e transportada por peregrinos para outras regiões islâmicas (Willson, 1985). 

A espécie C. arabica é o único tetraploide natural do género Coffea (2n=4x=44), é 

autogâmica e propaga-se essencialmente por autofecundação. É um arbusto perene, 

podendo atingir 8 a 10 metros em estado selvagem, que prefere climas temperados com 

temperaturas médias entre 15 e 24 °C e precipitações anuais de 1500 mm. Frequentemente 

possui um caule principal em que nos primeiros 9 a 11 nós aparecem as folhas, a partir do 

qual ocorre a formação de ramos laterais primários onde se desenvolvem as flores e os 

frutos, nas axilas das folhas formadas no ano anterior. As fores têm características típicas 

do género Coffea, ou seja, são de coloração branca com uma leve fragância. Possuem uma 

corola tubular curta, o estilete é longo e os estames são unidos (Pursglove, 1968; Clifford e 

Willson, 1985). 

O sistema radical é caracterizado por um eixo central, cónico e profundo, podendo atingir 

uma profundidade máxima entre 50 a 60 cm. A partir da raiz principal, formam-se raízes 

secundárias que fixam a planta e que podem atingir dois metros de comprimento (Pursglove, 

1968). 

Coffea canephora 

Coffea canephora Pierre (cafeeiro robusta) cresce espontaneamente em África na zona 

equatorial do Congo e da Guiné. No final do século XIX, quando os cafezais de C. arabica 

do Ceilão, da India e de Java foram eliminados devido a ferrugem alaranjada, introduziu-se 

o cultivo de C. canephora mais resistentes a este fungo. Podemos encontrar cafeeiros 

robusta de 0 até 1000 m de altitude. No seu pleno porte pode atingir 10 metros de altura e o 

seu sistema radical é muito superficial. É mais exigente em relação à temperatura média do 

que C. arabica, com um ótimo de crescimento entre 24 e 29 °C. É uma espécie diploide 

(2n=2x=22), alogâmica e a sua propagação faz-se por fecundação cruzada devido à auto-

incompatibilidade gametofítica que inibe o crescimento do tubo polínico impedindo a 
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fecundação da oosfera e a formação do embrião. Ao contrário de C. arabica, esta espécie 

possui multicaules (Berthaude, 1988; Cardoso, 1994).  

Coffea liberica 

Coffea liberica pode atingir um porte de aproximadamente 18 metros. Possui folhas grandes 

de aspecto coriáceo. Os seus frutos e as suas sementes têm um tamanho superior 

relativamente às espécies C.arabica e C.canephora. Cresce a baixas altitudes e é cultivado 

na Malásia e na Africa Ocidental. Devido às suas características organolépticas pouco 

apreciadas, as quantidades negociadas são muito reduzidas 

(http://www.ico.org/pt/botanical_p.asp). 

Híbrido de Timor 

O chamado híbrido de Timor (HDT) é um híbrido natural entre C. canephora e C. arabica 

identificado na Ilha de Timor na década de 1940, numa plantação de C. arabica da cultivar 

Típica (Fazuali et al., 2007). A sua característica mais interessante assenta no facto de ter 

sido considerado até muito recentemente resistente à ferrugem alaranjada do cafeeiro, no 

entanto não possui boas características para a produção de café de qualidade. 

O HDT apresenta características morfológicas de C. arabica, como vigor vegetativo, ângulo 

de inserção das nervuras secundárias; contudo as suas folhas assemelham-se em tamanho 

e forma às de C. canephora. Através de cruzamentos com diversas espécies de cafeeiro, 

em particular C. arabica, em que se utilizaram como progenitores masculinos os clones 

832/1 832/2 do HDT, foi transmitida em bloco, aos descendentes, resistência a todas as 

raças fisiológicas de ferrugem alaranjada, Hemileia vastatrix (Rodrigues Jr. et al., 2001).  

Recentemente, na Índia foi detectada a suscetibilidade dos clones 832/2 e 832/3 do HDT à 

ferrugem alaranjada, tendo sido confirmada a perda de resistência desses clones pelo 

Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (Várzea, 2011). 

2. A FERRUGEM ALARANJADA DO CAFFEIRO - HEMILEIA 

VASTATRIX 

Entre os fatores que afetam a produtividade do cafeeiro estão as doenças, particularmente a 

ferrugem alaranjada do cafeeiro, causada pelo fungo Hemileia vastatrix Berk. & Broome. 

Esta doença, se não for devidamente controlada, pode provocar prejuízos à produção de 

aproximadamente 40%, variando de região para região (Silva et al., 2006).  

Com o objectivo de centralizar a nível mundial o estudo de H. vastatrix, foi criado em 1955, 

pelo professor Branquinho de Oliveira, o Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro 
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(CIFC), através de uma ação conjunta entre o governo de Portugal e o governo dos Estados 

Unidos da América. Estes últimos estavam interessados em prevenir a possibilidade de uma 

epidemia nos países produtores, nomeadamente na América Latina 

(http://www.bioagro.ufv.br/workcafe/versao_portugues/cifc.htm). 

O CIFC tem por objectivo contribuir para a investigação sobre a ferrugem do cafeeiro fora 

dos países produtores, de maneira a minimizar a possibilidade da introdução de novas raças 

(http://www2.iict.pt/index.php?idc=31). Além da centralização mencionada, o CIFC presta 

ainda assistência aos países produtores de café, testando a resistência de novas variedades 

desenvolvidas pelos programas de melhoramento realizados nesses países. Realiza ainda a 

caracterização de raças fisiológicas de H. vastatrix isoladas em todo o mundo, e da 

resistência à ferrugem em C. arabica e noutras espécies de cafeeiro. 

(http://www.bioagro.ufv.br/workcafe/versao_portugues/cifc.htm). 

 

2.1. IMPORTÂNCIA ECONÓMICA DA FERRUGEM DO CAFEEIRO 

A ferrugem alaranjada do cafeeiro é uma das doença com maior impacte económico na 

cultura do café, sendo por vezes conhecida como “Malária do café” pois, tal como a malária, 

debilita severamente o hospedeiro (Raynor, 1977; McCook, 2008). 

No século XIX, em Ceilão, atual Sri Lanka, ocorreu um dos exemplos históricos de uma 

doença com características de epifitia, a ferrugem alaranjada, afetando severamente uma 

cultura agrícola com um impacte enorme na economia do país. Na época Ceilão era um dos 

principais países cafeicultores do mundo, com uma exportação estimada em 100 milhões de 

kilos de café por ano, sendo o terceiro maior exportador mundial. Em 1878, os produtores de 

café reportam o aparecimento de uma doença foliar cujo agente causal foi mais tarde 

identificado por Berkeley como sendo um fungo, ao qual atribuiu o nome de H. vastatrix. A 

devastação provocada pela ferrugem foi de tal forma generalizada que Ceilão abandonou as 

plantações de café, substituindo-as por plantações de chá, pelas quais é actualmente 

conhecido (Clifford e Willson, 1985). 

No século XX o negócio do café passa a ser dominado pelo continente Americano devido ao 

acesso a maior mão-de-obra, capital e solos férteis. A ferrugem chegou ao Brasil em 1970 

tendo-se disseminado pelo resto do continente nas duas décadas seguintes (Figura 2) 

(McCook, 2008). 

Atualmente a América Central enfrenta um dos maiores focos de ferrugem alaranjada do 

cafeeiro. El Salvador foi o país a registar a maior incidência de ferrugem, seguindo-se a 

Guatemala, Costa-Rica e Honduras com 74, 70, 64, 37 e 25% de plantas infetadas, 
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respetivamente. Em consequência dos prejuízos crescentes, a Costa Rica requereu uma 

legislação de emergência para fundos monetários para o controlo e investigação da 

ferrugem (Cressey, 2013 ; Retamal, 2013). 

 

Figura 2:Evolução da disseminação de Hemileia vastatrix nos países produtores de café. Retirado de: 

http://www.apsnet.org 

 

2.2. TAXONOMIA 

Atualmente a classificação taxonómica aceite para H. vastatrix é a seguinte 

(www.indexfungorum.com):  

Reino: Fungi 

Phylum: Basidiomycota 

Classe: Pucciniomycetes 

Ordem: Pucciniales 

Família: Incertae sedis 

Género: Hemileia 

Espécie: H. vastatrix 

 

2.3. ORIGEM 

A ferrugem é provavelmente originária do sudeste da Etiópia onde co-evoluiu com o 

hospedeiro. Existem diversas teorias quanto à sua disseminação para o resto do mundo. 

Uma das teorias propostas sugere que a ferrugem foi transportada desde a África oriental 

até Ceilão, através dos ventos de monção. Os esporos podem ter tido origem numa 

http://www.apsnet.org/
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pequena quinta com plantações de cafeeiros na Etiópia, entre Harar e Kaffa. Uma segunda 

teoria sugere que a ferrugem possa ter sido transportada para a Índia e Ceilão, nos anos 60 

do século XIX, por soldados britânicos ao regressarem de uma expedição militar à Etiópia 

(McCook, 2006). 

 

2.4. VARIABILIDADE GENÉTICA 

Mayne (1932) foi o primeiro investigador a descrever raças fisiológicas de H. vastatrix, 

baseado na observação de sintomas em folhas destacadas e não destacadas de cafeeiro, 

inoculadas com o fungo (Rodriguez et al., 1975 ; Silva et al., 2006).  

A caracterização de raças fisiológicas de H. vastatrix é estudada através de uma série de 

cafeeiros diferenciadores presentes no CIFC. Os cafeeiros diferenciadores contêm os genes 

de susceptibilidade/resistência (sH1,2,3,4,5,6,7,8,9). A espécie C. arabica contem os genes 

SH1,2,4,5, C. liberica o gene SH3 e C. canephora os genes sH6,7,8,9. Novos isolados de H. 

vastatrix são inoculados nos cafeeiros diferenciadores e, através da observação da 

resposta, são caracterizados quanto aos genes de virulência e classificados dentro de 

determinada raça. Através deste procedimento foi possível, até à data, caracterizar 45 raças 

fisiológicas de H. vastatrix (Silva et al., 2006 ; Várzea, 2011). 

A avaliação da diversidade genética de H. vastatrix foi também realizada utilizando 

marcadores moleculares, nomeadamente “Amplified Fragment Length Polymorphisms” 

(AFLPs), concluindo-se que os isolados testados apresentavam considerável variabilidade 

genética (Maia et al., 2007). 

 

2.5. CICLO DE VIDA 

As ferrugens possuem o ciclo de vida mais complexo que se conhece no Reino Fungi 

(Voegele et al., 2009). Em geral, no seu estado haploide, podem infetar o mesmo ou outro 

hospedeiro, designando-se respetivamente por autóicas e heteróicas. Por exemplo, o estado 

haploide da ferrugem negra dos cereais (Puccinia graminis), uma espécie heteróica, ocorre 

em Berberis vulgar, sendo este considerado o hospedeiro alternante. A infeção por 

basidiósporos ocorre apenas no hospedeiro alternante (B. vulgaris) e resulta num micélio 

infecioso monocariótico que desenvolve ecidíolos que produzem ecidiolósporos haploides. A 

fusão entre ecidiolósporos ou entre ecidiolósporos e hifas especializadas origina ecídios 

com a produção de ecidiósporos. Estes irão infetar a planta hospedeira (cereais), reiniciando 

o estado assexual do fungo (Duplessis et al., 2012).  
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O estado assexuado do ciclo de vida da ferrugem alaranjada do cafeeiro envolve a infeção 

de folhas por uredósporos dicarióticos, o crescimento do micélio dicariótico no tecido da 

planta e a subsequente esporulação para produção de mais uredósporos que originam 

novas infeções. Sob condições apropriadas, o estado sexuado pode ser iniciado com a 

diferenciação de teleutos e produção de teleutósporos, que são resistentes a condições 

ambientais adversas e capazes de sobreviver entre estações de crescimento. Os dois 

núcleos dos teleutósporos fundem-se para formar um núcleo diploide o qual vai sofrer 

meiose originando quatro basidiósporos haploides. No entanto, estas estruturas não têm 

capacidade de infetar o cafeeiro, o que indica tratar-se de uma ferrugem heteróica. Ainda 

assim, não se conhece hospedeiro alternativo para H. vastatrix (Agrios, 2005 ; Fernandes et 

al., 2009), admitindo-se que possa ser uma espécie de orquídea existente no centro de 

origem e diversidade do género Coffea, na África Centro-Oriental (Carvalho et al., 2011). No 

entanto existem indicações que H. vastatrix seja uma ferrugem ancestral (Wingfield et al., 

2004) e seja por este motivo que quando ocorre o desenvolvimento de teleutósporos seja 

anómalo, com divisão nuclear assíncrona resultando em basidiosporos com variação 

significativa de forma, tamanho e cromatina, estas evidências levam à ponderação de que 

os esporos sexuais são vestigiais e não funcionais, fazendo com que os uredósporos 

desempenhem múltiplas funções como dispersão, infecção e sobrevivência (Carvalho et al., 

2011).  

O ciclo biológico de H. vastatrix possui, por conseguinte, dois estados distintos: um 

dicariótico e outro monocariótico (Agrios, 2005). No estado dicariótico o fungo está presente 

sob a forma de micélio, uredos e uredósporos, estes últimos infetam as folhas do cafeeiro 

continuadamente. E somente estes esporos têm capacidade de infetar os cafeeiros (Agrios, 

2005 ; Silva. et al., 2006). No estado monocariótico, em condições muito específicas de 

diminuição de temperatura e baixa pluviosidade, o fungo produz teleutósporos que, ao 

germinarem, produzem basidiósporos. Tal como referido anteriormente, o destino destes 

basidiósporos permanece desconhecido. Na Figura 3 está representado o ciclo de vida da 

H. vastatrix onde é possível visualizar as estruturas de infeção e o processo de reinfeção.  
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Figura 3: Ciclo de vida de Hemileia vastatrix com os esporos de infecção; adaptado de Agrios (2005). 

 

2.6. PROCESSO INFECIOSO 

Hemileia vastatrix é um fungo biotrófico sendo totalmente dependente de hospedeiro vivo 

para o seu crescimento e reprodução. Os fungos biotróficos têm caraterísticas específicas 

como o elevado desenvolvimento de estruturas de infeção. Neste tipo de interação fungo-

hospedeiro é comum haver uma camada rica em hidratos de carbono, nas camadas 

intercelulares e em conteúdos proteicos (Silva et al., 2006). 

A quantidade de inóculo residual presente, durante a formação foliar, determina o rácio de 

desenvolvimento e da severidade da doença (Flood et al., 2001). A disseminação é feita 

através dos uredósporos que, ao serem produzidos em larga escala, originam pústulas de 

cor amarela-alaranjada visíveis nas folhas do cafeeiro (Flood et al., 2001) (Figura 5). Os 

uredósporos têm aspeto reniforme e apresentam dimensões de 25-35 x 12-28 µm. 

Para ocorrer a germinação de uredósporos, é necessário a presença de água livre durante 6 

horas juntamente com temperaturas entre 21 a 25 °C. A germinação é inibida pela presença 

de luminosidade. Uma vez sobre a zona abaxial da folha de cafeeiro e ocorrendo condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento, o esporo emitirá entre 1 a 4 tubos germinativos (Flood 

et al., 2001). O tubo germinativo cresce na superfície abaxial das folhas e, quando encontra 
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um estoma adequado, forma sobre este o apressório (Figura 4.1), começando o processo 

de invasão do tecido foliar. Após 21 horas do início do processo de infeção podem 

encontrar-se hifas no interior da planta (Flood et al., 2001). 

Entre as 12 e 18 horas do início da infeção o apressório dá origem a uma hifa de penetração 

(Figura 4.2) que cresce na câmara subestomática, e produz dois braços laterais formando a 

âncora. Do espessamento dos braços laterais da âncora forma-se a célula-mãe do haustório 

(CMH) (Figura 4.3). Cada CMH desenvolve um haustório intracelular que se desenvolve nas 

células guarda e subsidiárias dos estomas. A colonização subsequente do mesófilo ocorre 

com a produção de hifas intercelulares e mais CMHs e haustórios (Figura. 4.3) (Silva et al., 

2006). 

 

Figura 4: Estruturas infeciosas de Hemileia vastatrix: 1-Apressório, 2-Hifa de penetração, 3-células mãe 

do haustório (HMC) e haustórios (H) Gonçalves et al., (2013)  

Cerca de 20 dias após o início do processo de infeção ocorre na área de penetração uma 

grande massa micelial e, através dos estomas, emerge um soro uredospórico em forma de 

“bouquet” contendo os esporos que irão colonizar folhas novas (Silva et al., 2006). 

 

2.7. SINTOMAS 

A ferrugem alaranjada do cafeeiro, causada por H. vastatrix, manifesta-se através do 

aparecimento de manchas circulares de tom amarelo-alaranjado na página abaxial da folha. 

Inicialmente as manchas são pequenas, com dimensão inferior a 2 mm de diâmetro, sendo 

que posteriormente podem atingir 3 cm de diâmetro. As manchas podem aglomerar-se 

formando uma mancha irregular ocupando quase a totalidade da superfície foliar (Agrios, 

2005). 

As manchas iniciais têm um aspeto clorótico, sem aspeto pulverulento, devido à ausência de 

produção de esporos. Ao fim de dois dias de incubação da doença, observa-se a produção 

de esporos devido a presença de “polvilhado” na folha (período latente) (Raynor, 1977; 
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Flood et al., 2001). O centro da mancha secará adquirindo tons acastanhados, provocando a 

queda prematura das folhas (Agrios, 2005). 

 

 

Figura 5: Folha de cafeeiro, Híbrido de Timor (HDT), clone 832/1, inoculada com Hemileia vastatrix. 

Presença de manchas de ferrugem na folha. Retirado de Várzea (2011). 

 

2.8. MEIOS DE LUTA 

Quando o controlo químico da ferrugem alaranjada do cafeeiro é realizado de forma 

adequada obtêm-se bons resultados, nomeadamente com a utilização de fungicidas 

cúpricos, cujo efeito será a inibição da germinação dos esporos. Assim, os fungicidas devem 

ser aplicados antes e durante a estação de chuvas com duas a três semanas de intervalo. 

Dependendo das condições meteorológicas e da severidade do ataque poderá reduzir-se o 

número de aplicações (Agrios, 2005). A utilização de fungicidas sistémicos tem um efeito 

curativo pois consegue controlar a ferrugem durante a germinação e colonização. Estes 

fungicidas têm sido aplicados em alternância com os fungicidas cúpricos (Goméz, 2013). 

Ainda assim, a luta química, por exigir um elevado número de tratamentos afigura-se anti-

económica. 

Algumas práticas agronómicas podem ajudar no controlo da doença, como a realização de 

podas ligeiras de forma a diminuir as condições de ensombramento e de humidade e a 

adequação da densidade de plantação. Contudo, a utilização de variedades resistentes é 

sem dúvida a medida mais eficaz no controlo da doença (Figura 6), além de contribuir para a 

proteção do ambiente (Agrios, 2005 ; Osorio et al., 2011).  
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Figura 6: Linhas de Cafezal em que se observa uma variedade resistente (A) e susceptível (B) à ferrugem 

alaranjada do cafeeiro, Hemileia vastatrix. 

O HDT foi cruzado com diferentes variedades comerciais (Caturra, Villa Sarchi e Catuaí) 

com características agronómicas interessantes como, elevada produção, vigor e porte baixo 

e obtiveram-se híbridos com resistência à ferrugem (HW 26 = Caturra Vermelho CIFC 19/1 x 

HDT CIFC 832/1, H361 = Villa Sarchi CIFC 971/10 x HDT CIFC 832/2) (Rodrigues Jr. et al., 

2001). No entanto, a elevada adaptabilidade do fungo às novas variedades resultou em 

quebras de resistência (Flood et al., 2001), tal como mencionado anteriormente em relação 

a dois clones de HDT. 

3. INTERACÇÃO PLANTA-PATOGÉNIO 

3.1. TEORIA GENE A GENE 

Flor (1942) foi o primeiro a descrever a interação entre planta e patogénico quando estudava 

a ferrugem do linho nos EUA. Este autor formulou a seguinte hipótese: para cada gene que 

condiciona uma reação de resistência no hospedeiro existe um gene complementar no 

patogénio que determina a avirulência.  

O gene de avirulência (Avr) codifica uma molécula que é reconhecida por um recetor 

específico (codificado por um gene R) no citoplasma da planta. Este reconhecimento inicia 

uma cadeia de transdução de sinais que ativa genes envolvidos na resposta hipersensível 

(hypersensitive response, HR). Por outro lado, se o gene de avirulência do agente 

patogénico não for reconhecido pelo hospedeiro ocorre uma interação compatível (situação 

B 
A 
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de suscetibilidade). A resistência decorre de uma interação incompatível entre o hospedeiro, 

que possui o gene de resistência (R) e o patogénio que possui o gene de avirulência (Avr) 

correspondente (Dodds et al., 2007). 

Em fungos que diferenciam haustórios, como é o caso de H. vastatrix, o reconhecimento 

ocorre no citoplasma das células da folha infetadas por haustórios. Nas células onde se dá o 

reconhecimento é induzida a resposta hipersensível (Dodds et al., 2007). 

Os estudos levados a cabo pelo CIFC demonstraram que a teoria gene-a-gene é aplicável à 

interação ferrugem–cafeeiro. Foram identificados 9 genes de resistência, isolados ou em 

associação, e dominantes em cafeeiros (sH1-sH9), consequentemente inferiu-se a 

existência de 9 genes de virulência (ou avirulência) em H. vastatrix (v1-v9) (Silva et al., 

2006). 

 

4. EFETORES 

4.1. DEFINIÇÃO 

Os efetores são moléculas secretadas pelos agentes patogénicos com o objetivo de 

potenciar a infeção, alterando a estrutura e a função celular do hospedeiro (Dodds e 

Rathjen, 2010 ; Raffaele e Kamoun, 2012).  

Os haustórios, hifas especializadas produzidas por fungos e oomicetas, expandem-se para 

o interior da célula hospedeira e permanecem cercados pela membrana celular dos 

hospedeiros (Dodds e Rathjen, 2010). Os haustórios têm como função primordial a 

aquisição de nutrientes, no entanto intervêm na relação biotrófica com o hospedeiro através 

do envio de proteínas (os efetores) que provocam mudanças estruturais, celulares e 

bioquímicas com o objetivo principal de controlar o metabolismo do hospedeiro (Kemem et 

al., 2005; Stergiopoulos e Wit, 2009; Raffaele e Kamoun, 2012).  

Os efetores atravessam a membrana extrahaustorial (EHM) e deslocam-se para o 

citoplasma do hospedeiro, onde pode ocorrer duas situações; os efetores ou interagem com 

as proteínas alvo de forma a manipularem o hospedeiro ou são reconhecidos pelos genes 

de resistência (Figura 8) (Voegele e Mendgen, 2003). Assim, em hospedeiros susceptíveis 

os efectores controlam a fisiologia da planta para permitir o crescimento do fungo, em 

plantas resistentes os efetores servem como ativadores de resposta defensiva (Kemem et 

al., 2005). 
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Existe uma grande variedade de efetores de fungos fitopátogénicos, um caso particular são 

as proteínas de avirulência envolvidas na teoria ‘gene-a-gene’. Estas proteínas são 

secretadas pelo haustório e reconhecidas por recetores no citoplasma da planta. Outros 

efetores apresentam um funcionamento diferente, nomeadamente na supressão da 

resistência associada a padrões moleculares (PAMP) (Boller e Félix, 2009).  

 

4.2. EXEMPLOS DE EFETORES E CANDIDATOS A EFETORES 

No quadro 1, estão descritos alguns efetores e candidatos a efetores identificados em 

resultados de publicações realizadas nos últimos anos. 

Catanzariti et al. (2006) identificou 4 genes Avr de Melampsora lini: AvrL564, AvrM, AvrP123 

e AvrP4 que codificavam proteínas expressas nos Haustórios (‘Haustorially Expressed 

Secreted Proteins’, HESPs), estas proteínas são indutoras da resposta hipersensível em 

plantas do linho que contenham os genes R correspondentes. A indução da resposta 

hipersensível nas folhas de linho indica que estes genes foram translocados, via matriz 

extrahaustorial, para as células do hospedeiro durante a infeção. Todos os genes clonados 

codificavam pequenas proteínas com cerca de 150 aminoácidos (aa), possuindo 23 aa 

conservados no N terminal resultando numa proteína matura de 127 aa. Os quatro genes 

não possuem genes homólogos conhecidos noutras ferrugens (Stergiopoulos e Wit, 2009).  

Duplessis et al. (2011) sequenciaram o genoma de Melampsora larici- populina e analisaram 

candidatos a efetores. Foram identificados 1184 pequenas proteínas secretadas (SSP, 

‘Small Secreted Protein’), 84% das quais são específicas desta espécie não apresentando 

homologia com outras proteínas descritos na ordem Pucciniales. Hacquard et al (2012) 

estudou SSP como candidatos a efetores de M. larici-populina através da sua expressão 

génica durante o ciclo infecioso e localização nas células do hospedeiro (Duplessis et al., 

2012). 

Recentemente foram identificados dois efetores envolvidos na supressão da resposta 

imunológica das plantas associada a padrões moleculares provenientes de agentes 

patogénicos, designada PTI. Mentlak et al. (2012) estudaram a interação entre o fungo 

Magnaporthe oryzae e o arroz, tendo identificado um efetor, Slp1, capaz de sequestrar 

oligossacáridos de quitinas com o objectivo de impedir a resposta da planta, uma vez que os 

oligossacáridos podem sinalizar a infeção através da sua identificação por recetores nas 

células do hospedeiro. Hemetsberger et al. (2012) identificaram o efetor Pep1 secretado por 

Ustilago maydis que inibe a actividade das peroxidases do milho suprimindo a lise oxidativa 

(Boyd et al., 2012). 
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4.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFETORES 

O grande avanço na compreensão da função haustorial foi conseguido através do 

isolamento de haustórios a partir de tecidos foleares infetados. Hahn e Mendgen (1997) 

utilizaram haustórios isolados de Uromyces fabae (Pers.) Schroet. e geraram um conjunto 

de EST que permitiu analisar genes expressos especificamente nos haustórios. Foram 

identificados 31 genes indutores da resposta de plantas (PIGs) e apenas 9 genes tinham 

uma função putativa atribuída (Duplessis et al., 2012).  

A extensa informação genética que existia sobre a interação entre a ferrugem do linho e 

hospedeiros, associada ao isolamento de haustórios permitiu a identificação de HESPs 

(‘Haustorially Expressed Secreted Proteins’) algumas das quais foram relacionadas com 

proteínas Avr. Na ferrugem do linho foram identificados 20 HESPs a partir da análise de 500 

sequências de EST. O gene AvrL567 foi relacionado com os genes de resistência L5, L6 e 

L7 do linho (Dodds et al., 2004). 

Lawrence et al., 2010 utilizaram a bactéria Agrobacterium tumefacies como mediadora da 

transformação da ferrugem do linho e através do RNAi (RNA de interferência que inibe a 

tradução de um gene específico) silenciaram os genes AvrL567. O fungo M. lini perdeu a 

capacidade de infeção, por ação do RNAi sobre os genes AvrL567, ficando assim 

demonstrado o sua função como agentes promotores da virulência. 

As tentativas de previsão de efetores a partir de EST foram particularmente bem-sucedidas 

no caso da M. lini (Catanzariti et al., 2006). No entanto torna-se difícil identificar candidatos a 

efetores noutras espécies devido à ausência quase total de homologia (Gan et al., 2010). 

Através da análise bioinformática na identificação dos pequenos padrões proteicos e 

predição do peptídeo sinal tem sido possível estabelecer candidatos a efetores (Ollva. et al., 

2010). A abordagem mais satisfatória na utilização da bioinformática é a combinação de 

diferentes programas para obter resultados concisos (Duplessis. et al., 2012). Na figura 7 

estão representadas as várias estratégias utilizadas para a identificação e confirmação de 

efetores. 

Schornack. et al. (2009) definiram uma família de efetores, nos oomicetas do género 

Phytophtora, pela presença de sequências conservadas do tipo RXLR (Arginina –

aminoácido  qualquer - Leucinas - Argininas) e LFAK (Schornack et al., 2009). 

Tendo em conta a impossibilidade de isolar haustórios em todas as espécies de ferrugem, a 

abordagem alternativa baseia-se na análise de amostras enriquecidas na fase biotrófica ou 

na matriz planta-patogénio (Gan et al., 2010). Foi esta a estratégia seguida por Fernandez et 
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al. (2012) que sequenciaram cDNA de folhas de cafeeiro (Coffea arabica variedade H147/1) 

inoculadas com Hemileia vastatrix (raça XIV, isolado 178a) colhidas após 21 dias. A análise 

bioinformática da pirosequenciação (sistema 454) do cDNA resultante desta interacção 

compatível proporcionou um conjunto de genes expressos durante a infeção onde foi 

possível identificar proteínas potencialmente secretadas.  

 

Figura 7: Estratégia tendo com objectivo final o melhoramento genético com início na identificação de 

efetores (Adaptado de Alfano., 2009).  

 

4.4. TRANSPORTE DE EFETORES DO HAUSTORIO PARA O CITOPLASMA: 

A interação dos efetores com as proteinas citoplasmáticas indica que a translocação dos 

efetores é uma parte essencial do processo infecioso (Gan et al., 2010). Kemen et al. (2005) 

demonstraram, através da imunolocalização, que a proteina Uf-RTP1, um cadidato a efetor 

da interação entre o fungo Uromyces fabae e Vicia fabae, se localizava na matrix 

estrahaustorial e nas células infetadas do hospedeiro (citoplasma e núcleo). 

O mecanismo da translocação dos efetores de fungos permanece desconhecido (Ellis e 

Dodds, 2011). No entanto sabe-se que os efetores de bactérias são translocadas para as 

celulas do hospedeiro através do sistema de secreção tipo III (Zhou e Chai, 2008). 



- 17 - 
 

Dou et al (2008) demonstraram que proteinas secretadas de oomicetas possuem um 

pequeno motivo conservado a seguir ao peptídeo sinal, RXLR, necessário para a 

translocação das proteinas para as células do hospedeiro e que proteínas com este motivo 

são capazes de entrar nas células dos hospedeiros mesmo na ausência do agente 

patogénico (Duplessis et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. RESPOSTA DA PLANTA 

A interação entre a planta e o fungo envolve uma comunicação bidireccional, a planta terá 

de reconhecer e de se defender da potencial infeção e o patogénio terá de ser capaz de 

manipular a biologia da planta e proporcionar um ambiente adequado para o seu 

crescimento e reprodução (Boyd. et al.,2012). 

As plantas desenvolveram dois sistemas de deteção de agentes patogénicos. Um dos quais 

é ativado no exterior das células onde se encontram elicitores (moléculas) microbianas, 

designados padrões moleculares associados ao patogénio (PAMPs), que são reconhecidos 

Figura 8: Interface fungo-hospedeiro. Em fungos biotróficos ocorre a formação de haustórios (H), os quais 
secretam efectores (E) para a matriz extrahaustorial (EHMX). Que posteriormente se deslocam para o 
citoplasma do hospedeiro desencadeando respostas defensivas. CW: parede celular do hospedeiro; EHM: 
membrana extrahaustorial; HM: membrana haustorial, HCW parede celular do haustório; N: “neck”; PM: 

membrana plasmática do hospedeiro; R:gene de resistência Figura retirada de Gan et al., (2010) 
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por recetores (PRRs). O segundo diz respeito a moléculas (efetores) libertadas no interior 

das células vegetais pelo patogénio e reconhecidas no citoplasma do hospedeiro, tais como 

as proteínas R. A estimulação dos PRRs desencadeia a imunidade desencadeada por 

PAMPs (PTI), enquanto que o segundo estimula a imunidade mediada pelo reconhecimento 

de efetores (ETI) (Dodds e Rathjen. 2010).  

Os dois sistemas de defesa, PTI e ETI, desencadeiam respostas de resistência. A ETI 

envolve a morte celular localizada (HR), enquanto que a PTI é geralmente muito 

conservada, não dependente da espécie ou raça de fungo e está associada a fenómenos 

não específicos semelhantes aos que ocorrem num fenómeno de resistência não-

hospedeiro (Dodds e Rathjen,. 2010). 

Uma característica dos genes HESP, na Melampsora lini é o reconhecimento do gene AvrM 

pelo gene de resistência M, o AvrP4 reconhecido pelo P4 e o complexo AvrP123 

reconhecido pelos genes R P,P1,P2 E P3 (Catanzariti et al., 2006). 

 

4.6. APLICAÇÃO NA AGRICULTURA: 

A inserção de vários genes de resistência em plantas com interesse agrícola, 

particularmente vários recetores proteicos combinados e selecionados através da 

identificação dos efectores alvo com virulência comprovada, permite selecionar plantas que 

apresentam uma resistência mais eficaz e durável (Dodds e Rathjen, 2010). 

Esta abordagem foi realizada com sucesso por Whisson et al (2011) na interação entre P. 

infestans e Solanum tuberosum L. Através da identificação da interacção Avr-R foi possível 

localizar os efetores provenientes do fungo e consequentemente selecionar os genes de 

resistência a serem introduzidos nas cultivares de batata (Boyd et al., 2012). 
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Quadro 1: Exemplo de efectores e candidatos a efectores de três agentes patogénicos diferentes. 
Adaptado de Stergiopoulos e Wit (2009) ; Hacquard et al (2012). 
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Continuação do Quadro 1: Exemplo de efectores e candidatos a efectores de três agentes patogénicos 

diferentes. Adaptado de Stergiopoulos e Wit (2009) ; Hacquard et al (2012). 

Uromyces fabae (Ferrugem da Fava) 

UfRTP1 220 5 
 

Desconhecida 

Translocada 

para o 

núcleo   

Kemen  

et al., 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 
 

 

OBJECTIVOS 
 

Os prejuízos causados pela ferrugem alaranjada do cafeeiro, os custos elevados de 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos e o seu impate ambiental negativo focam a 

importância da obtenção de variedades de cafeeiro resistentes a esta doença. Um dos 

grandes avanços no melhoramento do cafeeiro foi a descoberta do HDT, cujas 

descendências tiveram um papel importante no combate à ferrugem alaranjada do cafeeiro, 

tendo substituído variedades tradicionais susceptíveis em muitos países cafeicultores. 

Contudo, devido à elevada capacidade de adatação de H. vastatrix ao hospedeiro, 

rapidamente são desenvolvidos mecanismos de quebra de resistência, o que evidencia a 

extrema importância de se identificarem genes que confiram resistência com elevada 

durabilidade. 

Este trabalho teve como objectivo principal a identificação de genes candidatos a efetores 

da interação Coffea sp. x Hemileia vastatrix, em particular genes Avr, a análise genética de 

quatro genes identificados e a imunolocalização de um deles. 

Os objectivos específicos consistiram no estudo da expressão do mRNA dos genes em 

diferentes genótipos de cafeeiro e em diferentes estruturas de infeção; clonagem e 

purificação de uma proteína recombinante com vista à produção de um anticorpo específico 

para localizar o gene candidato a efetor nos tecidos do hospedeiro.  
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II-MATERIAL E MÉTODOS  

1. MATERIAL BIOLÓGICO  
 

Foram utilizadas folhas inoculadas com Hemileia vastatrix das seguintes cultivares de 

Coffea arabica:  

 H147/1 - híbrido de Coffea arabica;  

 128/2 - variedade de Coffea arabica; 

 110 - variedade de Coffea arabica. 

As folhas foram recolhidas 18, 24, 48 e 72 horas e 7 e 14 dias após inoculação. Da 

variedade 128/2 as amostras apenas foram recolhidas até às 72 horas após inoculação. As 

amostras de RNA extraídas de C. arabica variedade 110 utilizadas neste estudo foram 

gentilmente cedidas pelas Doutoras Leonor Guimarães e Helena Azinheira. Foram utilizadas 

folhas da variedade 110 não inoculadas e inoculadas com a raça XV (isolado 70) e com o 

isolado 1427 (raça II). As amostras foliares, após excisadas dos cafeeiros, foram congeladas  

em azoto líquido e mantidas a -80°C. 

 

2. RAÇAS E ISOLADOS DE HEMILEIA VASTATRIX 

Para o presente estudo foram utilizados três isolados diferentes de H. vastatrix: 

 Raça XIV, isolado 178a, inoculado nas cultivares H147/1 e 128/2 

 Raça XV, isolado 70 inoculado na cultivar 110. 

 Raça II, Isolado 1427, inoculado na cultivar 110. 

 

Os esporos, tubos germinativos e apressórios isolados pertenciam à raça XIV, isolado 178a. 

 

3. ESTIRPES DE ESCHERICHIA COLI 
Neste trabalho foram utilizadas duas estirpes de E. coli: MOSBLUE da GE, Healthcare que 

foi utilizada em todas as clonagens e a BL21(DE3) da Invitrogen utilizada para a expressão 

de proteínas recombinantes.  
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3.1. MOSBlue 

O genótipo desta estirpe de E. coli é : endA1 hsdR17 (rk12 -mk12+) supE44 thi - 1 recA1 

gurA96 relA1 lac F' (proA+B+ laclq Z"delta"M15 :Tn10 (TcR)]. Esta estirpe sobre-expressa o 

repressor do promotor Laq, o gene laclq, determinando que para a seleção de colónias 

azuis/brancas o indutor isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) terá de ser utilizado. 

As MOSBlue são resistentes ao antibiótico tetraciclina. 

3.2. BL21 (DE3) 

 

A estirpe BL21 (D3) possui o seguinte genótipo; F- ompT hsdSB (rB
-mB

-) gal dcm rne131 

(DE3). A mutação no gene rne131 aumenta a estabilidade do mRNA, uma vez que a 

proteína RNE131 é uma enzima RNase a mutação determina uma menor degradação do 

mRNA. Por outro lado, a mutação no gene ompT protege as proteínas recombinantes de 

serem degradadas na medida em que a proteína OmpT é uma protease localizada na 

membrana bacteriana.  

 

4. VECTORES 
 

Foram utilizados como vectores dois plasmídeos; o pCR2.1-TOPO inserido no sistema de 

clonagem fornecido pela Invitrogen e foi utilizado para clonar e/ou sub-clonar os genes de 

interesse, e o pET28a utilizado na produção de proteínas recombinantes com cauda de 

histidinas. 

  

4.1. Plasmídeo pCR2.1-TOPO 

 

O plasmídeo apresenta-se linearizado deixando disponível na extremidade 3’ e em cadeia 

simples várias timinas (T) (Figura. 9). Ao vector está ligada covalentemente a enzima 

Topoisomerase I proveniente do vírus Vaccinia. A inserção do produto de PCR no vector é 

realizada através da hibridação entre os resíduos de Adenina (A) que a Taq polimerase 

insere na extremidade 3’ dos fragmentos de PCR e os resíduos de T do vetor. A 

Topoisomerase I fornece a energia necessária na ligação do produto de PCR ao vetor, após 

a qual a enzima é libertada do vector. Este vetor confere resistência aos antibióticos, 

ampicilina e canamicina. (Figura 9). 
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Figura 9: Mapa do vector PCR2.1-TOPO e pormenor do local de clonagem. Estão assinalados os locais de 
reconhecimento de várias enzimas de restrição, bem como os locais de hibridação dos primers M13 e o 
do início da transcrição (seta) no interior da sequência do promotor T7 (Invitrogen, 2012).  

 

4.2. pET28a(+) 

O plasmídeo pET28a é um vector de expressão de proteínas recombinantes em E. coli 

produzido pela Novagen. A transcrição de genes inseridos no operão lac é induzida por 

isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). O N-terminal da zona de clonagem contém os 

nucleótidos que codificam para os seis resíduos de histidinas que irão servir para purificar a 

proteína recombinante traduzida. Adicionalmente também contém uma sequência alternativa 

no C-terminal. Confere resistência ao antibiótico canamicina (Figura 10). 
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5. SELECÇÃO DOS GENES CANDIDATOS A EFETORES 

Para o estudo apresentado nesta dissertação, utilizaram-se EST selecionados na ‘pipeline’ 

bioinformática descrita por Fernandez et al. (2012), da qual resultaram sequências de cDNA 

de H. vastatrix que codificam proteínas potencialmente dirigidas à via secretora. O conjunto 

de EST era constituído por uma elevada percentagem de sequências, após predição da 

sequência proteica, sem homologia com proteínas conhecidas. Para detetar eventuais 

padrões conservados entre as proteínas (resultantes da codificação de EST selecionados) 

utilizou-se um algoritmo bioinformático descrito por Bailey et al. (2009) denominado MEME 

(http://meme.nbcr.net/meme/).  

Figura 10: Mapa do vector pET28a-c.. Estão assinalados os locais de reconhecimento de várias enzimas 
de restrição, de hibridação dos primers T7 e de ligação ao ribossoma (rbs), onde ocorre o início da 
tradução, e as marcas (‘tag’) associadas às histidinas (His) e ao bacteriófago T7. 
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6. GERMINAÇÃO DE ESPOROS DE HEMILEIA VASTATRIX 
 

6.1. Obtenção de Tubos Germinativos  

A germinação dos esporos foi realizada em caixas de Petri, onde se adicionaram 40 ml de 

água bidestilada estéril e uma pequena porção (30 - 50 mg) de esporos espalhados  

homogeneamente utilizando um pincel. A caixa de Petri foi selada com parafilm®, envolvida 

em papel de alumínio, de forma a criar o ambiente escuro e húmido necessário à 

germinação do fungo, e incubada a 25°C durante 24 h.  

 

6.2. Obtenção de Apressórios 

Para a obtenção de apressórios, inocularam-se membranas de polipropileno com esporos 

espalhados na superfície com o auxílio de um pincel. Posteriormente, os tabuleiros contendo 

no interior as membranas foram borrifados com água bidestilada estéril, colocados dentro de 

um saco de plástico previamente molhado, para criar um ambiente húmido, e colocados 

numa estufa a 25°C, durante 24 h. Após a incubação, os tubos germinativos e os 

apressórios formados foram reunidos com a ajuda de uma régua e recolhidos para um tubo 

de 1,5 mL (Figura 11). 

 

Figura 11: Tabuleiro contendo a membrana de polipropileno inoculada com esporos de Hemileia vastarix, 

e régua usada na recolha dos tubos germinativos e apressórios formados. 
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7. INOCULAÇÃO DOS CAFEEIROS E AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

INFECIOSO 
 

As folhas dos cafeeiros H147/1 e 128 foram inoculadas com esporos de H. vastatrix colhidos 

em cápsulas de gelatina que foram obtidos de folhas de cafeeiros usados para a 

multiplicação de esporos. Após espalhamento dos esporos na face abaxial das folhas, com 

auxílio de um pincel, estas foram borrifadas, isoladas dentro de um saco de plástico e 

cobertas com papel de jornal, de forma a criar uma câmara húmida e escura durante um 

período de 18 h.  

A avaliação do processo infeccioso foi realizada de acordo com Silva et al. (1999). A 

formação de tubos germinativos e de apressórios foi avaliada 18 h após inoculação. Para 

tal, a face abaxial das folhas de cafeeiro foi coberta com uma camada de verniz comercial 

para unhas que quando seca foi retirada com o auxílio de uma pinça. As fases de pós-

penetração no tecido foliar foram observadas através de secções transversais de 

fragmentos de folhas realizadas no micrótomo de congelação. A camada de verniz e os 

cortes resultantes do micrótomo foram visualizados no microscópio óptico após coloração 

com azul de algodão e lactofenol.  

 

7.1. EXTRAÇÃO DE DNA 

A extração de DNA de H. vastatrix foi realizada segundo Kolmer et al. (1995), introduzindo 

algumas modificações. A 100 mg de esporos foi adicionado igual volume de areia num tubo 

de 1,5 mL, seguidamente o tubo foi congelado em azoto líquido durante 30 s e o seu 

conteúdo triturado com o auxílio de um mini pilão. Após homogeneização, adicionaram-se 

500 µL de Tampão 10% CTAB (composto por 10 g CTAB, 500 mM Tris/HCl e 100 mM 

EDTA) e 5 µL de proteinase K (10 mg/mL em TE (anexo), pH 7,6). A mistura foi colocada no 

vortex e incubada a 65°C durante 90 min. Ao tubo, arrefecido à temperatura ambiente (e 

agitado em vortex) adicionaram-se 500 µL de solução de clorofórmio/álcool isoamílico (numa 

proporção de 24:1). Centrifugou-se a mistura durante 5 min, à velocidade máxima e 

temperatura ambiente, após a qual se recolheu a fase liquida para um novo tubo de 1,5 mL, 

ao qual se adicionaram 400 µL de isopropanol. Incubou-se a -20 °C durante 12 h. Com o 

objectivo de recolher os ácidos nucleicos, o tubo foi centrifugado a 16000 g durante 20 min a 

4°C, desprezou-se a fase liquida e efetuou-se uma lavagem do precipitado com etanol (70 

%). Após nova centrifugação, desprezou-se a fase liquida e o precipitado secou à 

temperatura ambiente para evaporar os resíduos de etanol. Quando seco, o precipitado 

contendo o DNA foi ressuspendido em 20 µL de tampão TE.  
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7.2. EXTRACÇÃO DE RNA 

7.2.1. Extracção de RNA de esporos, tubos germinativos e apressórios  

Para a extracção de RNA a partir esporos, tubos germinativos e apressórios foi utilizado o 

‘kit’ RNeasy® Mini (Qiagen), de acordo com as instruções do fabricante. Recolheram-se os 

esporos, tubos germinativos e apressórios em tubos de 1,5 mL, os quais foram congelados 

em azoto liquido. Após a adição do tampão de lise as amostras foram homogeneizadas com 

o mini-pilão. Os passos seguintes foram semelhantes ao protocolo de extracção com o ‘kit’ 

da Sigma (descrito no ponto 6.2.2). 

 

7.2.2. . Extração de RNA de folhas de cafeeiro 

Na extracção de RNA, a partir de folhas, foi utilizado o Kit Spectrum™ Plant total RNA, 

protocolo B (SIGMA), de acordo com as indicações do fabricante. Houve necessidade de 

mudar de protocolo uma vez que o ‘kit’ da Qiagen não produzia resultados satisfatórios com 

as folhas de cafeeiro.  

As folhas de cafeeiro foram maceradas em almofarizes, previamente esterilizados por 

autoclavagem, adicionando-se azoto liquido. Os tecidos após serem macerados sofreram a 

rotura das membranas celulares através da adição da solução de lise que simultaneamente 

liberta o RNA e inativa ribonucleases e metabolitos secundários, sem a utilização de 

solventes orgânicos. Após a remoção dos resíduos celulares, o RNA foi capturado em 

coluna usando o tampão de ligação. Impurezas e o DNA residual que ainda permanecem 

ligados à coluna são removidos através de tampões de lavagem e pela a ação da DNase 

(Sigma), aplicada com o RNA ligado à coluna. O RNA purificado foi eluído em 50 µL de água 

mili-Q autoclavada. 

7.3. QUANTIFICAÇÃO DE DNA E RNA 

As quantificações de DNA e RNA total foram realizadas a 260 nm num espetrofotómetro do 

tipo NanoDrop (Thermo Scientific). As razões 260/230 e 260/280 foram igualmente 

avaliadas para inferir o grau de pureza. A integridade dos ácidos nucleicos foi observada 

através de uma electroforese em gel de agarose.  
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7.4. SÍNTESE DE CDNA (RT – ‘REVERSE TRANSCRIPTASE’) 

A síntese de cDNA, a partir do RNA extraído, foi realizada utilizando o ‘kit’ Omniscript RT Kit 

(Qiagen). Na reação enzimática foram adicionados: 1-2 µg RNA, 0,2 U/µL da enzima 

Transcriptase Reversa (RT), 1 X do tampão, 0,5 mM dNTPs, 1 µM de primer Oligo-dT, 0,5 

U/µL de inibidor da ação da enzima RNase e água mili-Q autoclavada para perfazer o 

volume de 20 µL. A reação foi incubada a 37 °C durante 1 h num banho seco.  

 

7.5. REACÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR – POLIMERASE CHAIN REACTION) 

7.5.1. ‘Primers’ 

 

Os ‘primers’ foram desenhados no programa informático Clone Manager, segundo o 

seguinte critério geral: percentagem de guanina (G) e citosina (C) entre 50 e 60; não 

apresentar estrutura secundária, nomeadamente ‘hairpins’ e dímeros de ‘primers’, e 

temperatura de desnaturação (‘melting’) acima dos 60°C. Foram desenhados ‘primers’ para 

amplificar a sequência de DNA (Quadro 2) correspondente a EST selecionados com o 

objectivo de conhecer a estrutura génica. Os ‘primers’ ‘forward’ e ‘reverse’ foram 

desenhados no início e no final da sequência obtidas a partir da sequenciação em massa 

por Fernandez et al. (2012).  

 

7.5.2. Reacção de PCR 

 

Neste trabalho foram utilizadas separadamente duas Taq DNA polimerases; a Platinum® 

(Invitrogen) e a Go-Taq® (Promega). A primeira enzima foi utilizada na amplificação dos 

genes a serem clonados, enquanto a segunda foi utilizada no rastreio das bactérias após 

transformação (vulgarmente denominado PCR de colónias). 

Na reacção de PCR foram adicionados o tampão da respetiva enzima (1x concentrado), 

cloreto de magnésio (2 mM, MgCl2), dNTPs (0,2 mM), ‘primers’ (0,2 mM cada), 1,25 U de 

Go-Taq ou 2,5 U de Platinum e água mili-Q autoclavada para perfazer o volume desejado. 

 

7.5.3. Programa de PCR 

 

Os ciclos de amplificação foram realizados num termociclador My cicler™ termal cycler (Bio-

Rad), em tubos de 0,2 mL. O programa de PCR foi constituído por um primeiro passo de 

desnaturação a 94 °C, ou 95 °C quando utilizada a Platinum ou a Go-Taq, respetivamente, 
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durante 3 min, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94°C (ou 95°C) durante 30 s, de 

hibridação entre 55-60°C durante 30 s (consoante os ‘primers’), de extensão a 72 ºC durante 

1 min/Kb, e um passo final de extensão a 72°C durante 7 min. 

 

Quadro 2: ‘Primers’ utilizados para a amplificação da sequência de DNA de EST selecionados resultantes 

da sequenciação em massa: 

Gene  Sequência do ‘primer’ (5´- 3´) Nº de 

pb 

Hv02363 ‘Fw’ TATTCCTTGGAAGCTTTTTGAATAG 25 

 ‘Rv’ ACGATTGATTCAACCGGAACGCAAA 25 

Hv04351 ‘Fw’ GCCTCAATTCGTGGCCTTCCATCCT 25 

 ‘Rv’ AATTAACAACATGTGTCAACATCTC 25 

 ‘Rv2’ ATTTTTTTCAGTATTTTTATTATTC 25 

Hv04352 ‘Fw’ AATATCCCAGCAATTTTTGTCAATC 25 

 ‘Rv’ ATAATTGCGTCAGGCTAATGTTAAG 25 

Hv04556 ‘Fw’ GAATTCCAAATCAATTCCAATTCAG 25 

 ‘Rv’ CTCGAGCTAGGATGGTGGCATCATT 25 

    

Fw, ‘Forward’; Rv, ‘Reverse’.  

7.6. ELECTROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

Foram realizados géis de agarose com diferentes concentrações variando entre 1 e 2% 

(p/v). Os géis foram preparados em tampão TAE (composição em anexo) 1X (dissolvidos 

com o uso de micro-ondas). Após a sua total solubilização, foi adicionado um corante, para 

cada 100 mL de gel foi utilizado 6 µL de brometo de etídio ou 5 µL de Red SafeTM. Às 

amostras de DNA foi adicionado tampão ‘Loading Dye’ (composição em anexo), de seguida 

foram aplicados no gel e submetidas a electroforese em tampão TAE 1 X entre 50-90 V 

durante o tempo necessário à sua separação. Para visualização do gel utilizou-se um 

transiluminador de luz ultravioleta. 

8. PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL (QPCR – REAL-TIME 

PCR) 
O PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR) é uma técnica importante na comparação de 

perfis de expressão génica. Os ‘primers’ para a realização de qPCR foram desenhados com 

os critérios acima mencionados, tendo em atenção que a sequência a amplificar deveria ter 

um tamanho entre 150 e 200 pb (Quadro 3). 



- 31 - 
 

Para um volume final de 15 µL foram adicionados 0,2 mM de primers Fw e Reverse do gene 

a analisar, 1 µL de cDNA das amostras H147/1 e 128/2 e 1 U da enzima EvaGreen®. A 

reação de qPCR foi realizada num iQ 5-Multicolor Real-Time PCR Detection System (Bio-

Rad), utilizando o seguinte programa: 1 ciclo de 95°C durante 3 min, 40 ciclos de 95°C 

durante 10 s, 55°C durante 30 s e 72°C durante 30 s. A determinação da curva de melting 

foi feita nos 40 ciclos a 55°C durante 30 s. 

 

Quadro 3 ‘Primers’ utilizados no PCR em tempo real: 

Gene  Sequência do ‘primer’ (5´- 3´) Tamanho do 

fragmento 

(bp) 

Hv02363 ‘Fw’ TGTATCGGCTCTAGCCTTCCAGATG 138 

 ‘Rv’ GTGTCTAGCCTGTTGAGACAGAACC  

Hv04351 ‘Fw’ TATCAACGCAGGCTCTACATTCCG 170 

 ‘Rv’ GGGAGATAAACCGGTCTTAGTAGGTG  

Hv04352 ‘Fw’ CTTCCTCCACTAGAGACGGTGTTTG 124 

 ‘Rv’ CTCCATCCGCTGTAGTAAACCCATC  

Hv04556 ‘Fw’ AACTTATATCCGGCTAATCCAAAC  

 ‘Rv’ TGATTCACTTTGTGAACTGTTATCT  

    

Fw, ‘Forward’; Rv, ‘Reverse’.  

 

8.1. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Para o estudo da expressão génica foi realizada uma análise de quantificação relativa po 

qPCR. Para cada gene/hora em estudo foi determinada o número de ciclos (Threshold cicle 

– CT) necessários para que a amplificação atingisse um limiar estabelecido (Threshold) no 

início da fase exponencial da reação de PCR. Os valores de CT foram determinados pelo iQ 

5 Optical system software versão 2.0 da Bio-Rad e normalizados usando três genes de 

referência anteriormente validados por Vieira et al. (2011) para H. vastatrix. A expressão 

relativa foi calculada de acordo com o método        (Livak et al., 2001). Segundo este 

método, o nível de expressão do gene em estudo é calculado por comparação com o nível 

de expressão às 18 h. Para tal, foi seguida a seguinte fórmula R=         em que ΔΔCT 

=ΔCT(18 h) (24 h) (48 h) (72 h) (7 d) (14 d) (21 d) – ΔCT(18 h) e R quantifica o número de vezes que o gene se 

encontra expresso em folhas inoculadas com H. vastatrix colhidas após 24 h, 48 h, 72 h, 7 d, 

14 d e 21 d por comparação com folhas inoculadas colhidas após 18 h. Para cada gene, em 
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estudo e de referência, foi usado um valor médio de CT resultante de duas repetições por 

amostra. 

A análise da expressão génica em folhas de cafeeiro 128/2 inoculadas com H. vastatrix 

(raça IV isolado 178a) utilizou a mesma metodologia, contudo a comparação foi realizada 

com as amostras de folhas inoculadas de H147/1 com o mesmo isolado, ou seja; R=         

em que ΔΔCT =ΔCT(18 h) (24 h) (48 h) (72 h) – ΔCT(18 h) (24 h) (48 h) (72 h), o objetivo foi comparar a 

interação compatível (H147/1 inoculado com 178a) com a interação incompatível (128/2 

inoculado com 178a). 

 

9. PURIFICAÇÃO DE PRODUTOS PCR 

Para a purificação de produtos de PCR utilizou-se o ‘kit’ “Wizard®SV Gel and PCR clean up 

System” (Promega). A purificação tem como objectivo a remoção da Taq DNA polimerase, 

dNTPs não incorporados, excesso de ‘primers’ e outros compostos presentes no tampão. O 

processamento da amostra realizou-se em três fases: ligação à membrana da coluna, 

lavagem e eluição do DNA em 50 µL de água mili-Q autoclavada. Quando necessário, as 

soluções de DNA foram concentradas por evaporação num ‘speed vacum’. 

 

10. CLONAGENS  

As técnica gerais de biologia molecular, tais como preparação de culturas bacterianas, 

transformação de E. coli e reações com enzimas de restrição foram realizadas de acordo 

com as boas práticas laboratoriais e descritas por Sambrook et al. (1989). 

10.1. SISTEMA TOPO-TA (INVITROGEN) 

A clonagem no sistema TOPO-TA foi realizada em duas situações: sequências que iriam ser 

enviadas para sequenciação e sub-clonagem anterior à clonagem no plasmídeo pET28a. Os 

fragmentos de PCR após purificação foram ligados ao vetor pCR2.1-TOPO numa reação 

contendo o 1 µL de vetor (10 ng/µL), 1 µL da solução salina, fragmento de PCR numa 

proporção de 3:1 em relação ao vetor e água miliQ autoclavada para perfazer um volume de 

6 µL. A reação foi incubada a 22 °C durante 30 min num banho seco. 

 

10.2. SISTEMA PET28A 

Os genes Hv02363 e Hv04556 foram selecionados para a purificação de proteínas 

recombinantes, com vista à produção de anticorpos específicos para estes dois genes. O 
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plasmídeo pET28a foi selecionado como vetor, considerando as suas características citadas 

no ponto 4.2. 

 

10.3. ‘PRIMERS’ 

Os ´primers’ para a clonagem dos genes Hv02363 e Hv04556 no plasmídeo pET28a 

seguiram os critérios genéricos acima citados, contudo devido à especificidade do objectivo, 

tiveram de ser observados cuidados adicionais. O ‘primer’ ‘forward’ foi desenhado de forma 

a não conter a zona 5’, correspondente à extremidade N terminal da proteína (prevista) onde 

foi identificado o peptídeo sinal, uma vez que a sua inclusão dificultaria a purificação da 

proteína. O ‘primer’ ‘reverse’ foi desenhado de forma a conter o putativo codão stop. Nos 

‘primers’ ‘forward’ e ‘reverse’ foram incluídos os locais de restrição das enzimas EcoRI e 

XhoI, respetivamente, possibilitando a clonagem nos locais de restrição relativos às duas 

enzimas contidos no plasmídeo pET28a (Quadro 4). 

 

10.4. REAÇÕES DE RESTRIÇÃO  

O plasmídeo pET28a (1 µg) e os plasmídeo pCR2.1-TOPO:Hv02363 e pCR2.1-

TOPO:Hv04556 (2 µg) foram sujeitos a uma reação de restrição na presença das enzimas 

EcoRI e XhoI. Numa reação com 20 µL de volume total acrescentou-se o tampão Fastdigest 

(Fermentas) 1X, 1 µL ou 2 µL de enzimas de EcoRI e XhoI, variável consoante a quantidade 

do plasmídeo (1 ou 2 µg), e perfez-se o volume com água mili-Q autoclavada. A reação foi 

incubada a 37 °C durante 3 a 6 h num banho seco. No fim procedeu-se à inativação das 

enzimas a 80 °C durante 5 min.  

Quadro 4 ‘Primers’ utilizados para a clonagem dos genes Hv02363 e Hv04556 no plasmídeo pET28a, 

estão sublinhados os locais de reconhecimento das enzimas EcoRI e XhoI 

Gene Orientação Sequência do ‘primer’ (5´- 3´) 

Hv02363 Forward - EcoRI GAATTCTCCAGCCCTGGTGGTAATG 

 Reverse - XhoI CTCGAGTCAGAGATCCTTAGCGTGT 

Hv04556 Forward - EcoRI GAATTCCAAATCAATTCCAATTCAG 

 Reverse - XhoI CTCGAGCTAGGATGGTGGCATCATT 
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10.5. PURIFICAÇÃO DE FRAGMENTOS DE GEL DE AGAROSE 

O resultado da reação com as enzimas de restrição foi avaliada após eletroforese em gel de 

agarose. Quando os fragmentos obtidos resultavam de digestões completas, os fragmentos 

do plasmídeo e dos genes foram cortados diretamente do gel com uma lâmina de bisturi 

esterilizada. Para purificação do DNA utilizou-se o ‘kit’ “Wizard®SV Gel and PCR Clean up 

system” (Promega), o protocolo foi seguido de acordo com as instruções do fabricante. Com 

os fragmentos cortados do gel colocados num tubo de 1,5 mL procedeu-se à adição de 

volume equivalente de solução de ligação à coluna (fornecida pelo Kit) à massa do gel 

cortado e dissolveu-se a mistura colocando-a a 65 °C. Este passo é necessário para a 

liquefação da agarose. Quando dissolvida, a mistura foi colocada em coluna e centrifugada 

a 16000 g por um minuto. Após a ligação à coluna seguiram-se as lavagens da coluna para 

libertação de compostos secundários. A eluição foi realizada em 15 µL de água miliQ 

autoclavada.  

10.6. LIGAÇÃO 

Para ligar os fragmentos dos genes ao plasmídeo pET28a foi utilizado o protocolo da 

Thermo: Rapid DNA Ligation Kit (Fermentas). A reacção de ligação foi constituída por: 50 ng 

de vetor linearizado e purificado do gel de agarose, 3:1 de fragmento dos genes igualmente 

purificado do gel, 1X de Tampão de ligação, 1 μL de T4 DNA ligase e água miliQ 

autoclavada de forma a perfazer 20 µL de volume total. A ligação foi realizada durante 1 h a 

22 °C, seguida de 4 °C durante 18 h, no termociclador. 

 

10.7. TRANSFORMAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI 

10.7.1. Preparação de células competentes – MOSBLUE e BL21 

Para que a transformação bacteriana seja possível, ou seja, para que as células tenham a 

capacidade de incorporar um plasmídeo, é necessário torná-las competentes para a 

transformação através da permeabilização da membrana celular.  

Inocularam-se 5 mL de meio Luria-Bertani (LB, composição em anexo), em tubos de plástico 

de 50 mL, com 20 µL de suspensão stock de E. coli mantida em glicerol a -80 °C. Os tubos 

foram colocados a 37 °C, a 90 rpm, durante 18 h. Findas as 18h retiraram-se 2,5 mL do pré-

inóculo (diluição de 1/20) que foram adicionados a 50 mL de meio LB em frascos 

Enlermeyer de 250 mL e colocados em agitação constante (90 rpm) a 37 ºC, até a cultura 

atingir uma densidade óptica (OD600) a 600 nm entre 0,6 e 0,8 (aproximadamente 2 h). Para 

recuperar as células bacterianas realizou-se uma centrifugação a 3020 g durante 5 min a 4 

°C. O sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspendidas em 50 mL de 0,1 M 
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      frio (4 °C), mantendo os tubos de centrífuga sempre no gelo. Quando as células se 

encontravam completamente ressuspendidas repetiu-se o procedimento anterior, no final as 

células foram ressuspendidas em 25 mL de 0,1 M        frio e os tubos foram mantidos em 

gelo durante 30 min. Para recuperar as células, foi realizada nova centrifugação a 1940 g 

durante 5 min a 4 °C. As células, contidas no precipitado, foram ressuspendidas em 1,0 mL 

de 0,1 M        e mantidas no gelo durante mais 10 min. Após este período foram retirados 

20-100 μL da suspensão celular e usados na transformação utilizando a técnica de choque 

térmico.  

 

10.7.2. Transformação de E. coli 

Na transformação foram utilizadas bactérias competentes e foi efetuada através de choque 

térmico. Às suspensões de 20-100 µL de células competentes, foram adicionados 2 µL da 

mistura de ligação realizada previamente. A mistura foi incubada em gelo durante 30 min, 

seguido de um choque térmico a 42 °C durante exatamente 40 s, após o qual os tubos 

foram novamente transferidos para o gelo durante 2 min. Decorridos os 2 min, adicionaram-

se 80-200 µL de SOC (composição em anexo), e os tubos foram mantidos a 37 °C durante 1 

h, sob agitação a 90 rpm. Após este período de recuperação, procedeu-se à inoculação em 

placas de Petri. Foram utilizadas duas placas por gene com dois volumes de suspensão: um 

com 20 µL e outro com 80 µL. Quando as bactérias MOSBLUE foram transformadas com o 

plasmídeo pCR2.1-TOPO adicionaram-se, ao meio de cultura LB, 50 µg/ µL de ampicilina, 

15 µg/ µL de tetraciclina,40 µg/ µL de IPTG e 70 µg/ µL de X-Gal. Para a inoculação de 

bactérias MOSBLUE com o pET28a o meio LB conteve 15 µg/ µL de tetraciclina e 30 µg/ µL 

de canamicina, enquanto a inoculação da transformação das bactérias BL21 incluiu apenas 

o antibiótico canamicina. As placas de Petri ficaram em incubação durante 18 h a 37 °C sem 

agitação. 

 

10.8. PCR DE COLÓNIAS 

A confirmação da presença dos insertos nos plasmídeos, após clonagens no pCR2.1TOPO 

e no pET28a, foi feita através de PCR de colónias individualizadas suspensas em 50 μL de 

água mili-Q autoclavada. 

Na reacção utilizou-se um volume total de 10 µL onde foi adicionado 1 X de tampão da 

enzima, 0,2 mM de dNTPs, 0,2 mM de primer M13 Forward, 0,2 mM de primer M13 

Reverse, 1,25 U de GoTaq® DNA Polimerase, 2 µL de amostra e água mili-Q para perfazer 

o volume final. O programa utilizado foi o seguinte: 1 ciclo a 95 °C durante 8 min, 35 ciclos 
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seguidos a 95 °C durante 30 s, 55 °C durante 30 s, 72 °C durante 1 min/1 Kb, 1 ciclo de 72 

°C durante 5 min. 

 

10.9. PURIFICAÇÃO DE PLASMÍDEOS  

As colónias que apresentaram um resultado positivo na reação de PCR foram utilizadas 

para a extração do plasmídeo. Colónias individualizadas foram transferidas para 5 mL de 

meio LB líquido, com o respetivo antibiótico, e incubadas durante 18 h. Findas as 18 h 

procedeu-se à extração com recurso ao kit “PureYeld™ Plasmid Miniprep system” 

(Promega). O protocolo foi seguido de acordo com as instruções do fabricante. A 

precipitação das células bacterianas foi feita a partir de 3 mL da suspensão, por 

centrifugação durante 30 s a 16000 g. Ao precipitado juntou-se o tampão de lise que tem 

como objectivo a lise da membrana celular, levando à libertação do conteúdo celular para 

permitir a ligação à coluna do DNA. A eluição foi realizada com 50 µL de água mili-Q 

autoclavada.  

11. SEQUENCIAÇÕES  

Os plasmídeos foram enviados para sequenciar numa empresa comercial, a STABVIDA. O 

plasmídeo pCR2.1-TOPO foram sequenciados utilizando-se os ‘primers’ M13, enquanto no 

plasmídeo pET28a foram usados os ‘primers’ T7 e T7rev. 

 

11.1. Análise de resultados 

Após recepção das sequências foram identificadas as zonas pertencentes aos plasmídeos 

(contaminação) utilizando o programa VecScrenn 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/). Após identificação da sequência 

correspondente aos genes, através da confirmação da presença das sequências dos 

‘primers’, procedeu-se à análise e ao alinhamento com as sequências de partida (resultantes 

da sequenciação em massa) utilizando o programa BioEdit, e o BLAST do sítio do NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 
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12. PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

 

12.1. INDUÇÃO 

As proteínas recombinantes foram produzidas em bactérias BL21(DE3), após transformação 

da mesmas com o plasmídeo pET28a:Hv02363. Selecionaram-se colónias individualizadas 

obtidas após transformação colocando-as em 50 mL de LB liquido com 30 µg/µL de 

canamicina para incubação a 37 °C, sob agitação a 90 rpm durante 18 h. Após este período 

realizou-se nova incubação na qual foram usados frascos Erlenmeyer de 1 L, nos quais 

foram adicionados 12,5 mL do pré-inoculo a 250 mL (1:20) de meio LB novo com antibiótico 

A densidade óptica a 600 nm (OD600) da cultura bacteriana foi monitorizada, quando se 

atingiu um valor de       entre 0,6 e 0,8 adicionou-se 1 mM IPTG para induzir a produção 

da proteína. A cultura permaneceu a 37 °C, com agitação, durante 6 h. Durante este período 

foram recolhidas amostras a cada 2 h para um tubo de 1,5 mL, centrifugadas a 16 000 g 

durante 5 min, ressupendidas em 100 µL de tampão de proteínas (composição em anexo) e 

incubadas a 99 °C durante 5 min.  

 

12.2. SDS-PAGE 

A confirmação da produção da proteína foi efetuada por SDS-PAGE (sodium dodecyl 

sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) com as amostras colhidas a cada 2 horas. 

Utilizaram-se géis de poliacrilamida de 15% considerando o peso molecular da proteína 

produzida, a composição dos géis e separação estão descritas em anexo. A coloração dos 

géis foi realizada por azul de comassie (composição em anexo). 

 

12.3. PURIFICAÇÃO EM COLUNAS IMAC (CROMATOGRAFIA POR AFINIDADE DE IÕES 

METÁLICOS). 

As clonagens no plasmídeo pET28a foram realizadas de modo a adicionar uma cauda de 

histidinas (His-Tag) à sequência proteica, tendo como objetivo a sua purificação. 

Para a purificação das proteínas recombinantes produzidas nas BL21 realizou-se 1 L de 

cultura destas bactérias transformadas com o plasmídeo pET28a:Hv02363, dividiu-se 250 

mL de LB, com canamicina, por quatro frascos de 1 L. Após indução com 1 mM de IPTG, as 

culturas bacterianas foram mantidas a 37 °C em agitação constante, durante 6 h. As células 
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foram recolhidas por centrifugação a 6 000 g, durante 5 min a 4 °C, e congeladas por ação 

do azoto liquido.  

A extração proteica foi realizada através da ressuspensão das células (previamente 

congeladas) em 10 mL de tampão de ligação (anexo ponto 6.2), ao qual se adicionaram 200 

mM de PMSF, cuja função é inibir proteases. A suspensão bacteriana, mantida sempre no 

gelo, foi sujeita a sonicação (40% de atividade) durante 5 min e, após 2 min de repouso, 

novamente a 3 min de sonicação nas mesmas condições. Finda a lise bacteriana, a 

suspensão foi centrifugada a 19000 g durante 10 min a 4 °C, o sobrenadante foi transferido 

para um tubo de 15 mL e voltou a adicionar-se 200 mM de PMSF. Do extrato proteico foi 

retirada uma amostra de 0,5 mL.  

O extrato proteico foi colocado a circular na coluna de cromatografia de afinidade. Após 

circulação na coluna, retirou-se uma amostra à saída da mesmo que corresponde ao do 

extrato proteico que não se liga à coluna (‘Flow-Throught’). A coluna foi lavada com o 

tampão de lavagem (anexo ponto 6.2) e novamente à saída da coluna foram recolhidas 

amostras de 0,5 mL. A eluição foi realizada utilizando 5 mL do tampão de eluição (anexo 

ponto 6.2com 100 e 200 mM de imidazol. Durante a eluição foram colhidas amostras de 0,5 

mL em ambas as concentrações. Finda a eluição, a coluna foi lavada com tampão contendo 

imidazol a 400 mM. 

Todas as amostras foram quantificadas através do método de Bradford (1976) e analisadas 

em SDS-PAGE. A proteína purificada foi enviada para o Instituto de Medicina e Higiene 

Tropical (IHMT) ao abrigo de uma colaboração com o Dr. Fernando Cardoso para a 

produção de anticorpos específicos. 

 

13. IMUNOLOCALIZAÇÃO 
O protocolo de imunolocalização foi realizada de acordo com Kemen et al. (2011).  

 

13.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Foram colhidas amostras foliares do híbrido de C. arabica H147/1, previamente inoculado 

com o isolado 178a, com sintomas de ferrugem. Nas amostras foliares foram realizados 

cortes de 2 x 2 mm em zonas de infeção. Os cortes realizados foram colocados num frasco 

contendo uma mistura de etanol a 100% e ácido acético a 99% numa proporção de 3:1 

durante 2 h à temperatura ambiente (ta) (Figura 12A). Findas as 2 h, removeu-se a mistura e 

adicionou-se às amostras etanol a 100%, deixando repousar durante 1 h à ta. Após o qual 

removeu-se o etanol e adicionou-se novamente etanol, repetindo este passo por mais duas 

vezes. Ao fim da quarta lavagem, removeu-se o etanol e adicionou-se a resina LR-White 
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(Sigma) diluída a 25% em etanol. A amostra foi incubada durante 3 h à ta. Findas as 3 h a 

mistura foi removida e adicionou-se resina diluída a 50% em etanol, seguida de incubação 

durante 3 h à ta. O processo foi repetido, à medida que se ia diminuindo a diluição da resina. 

Deixaram-se as amostras em resina a 100% durante 15 h à ta, e findo este período renovou-

se a resina, deixando a incubar à ta por 3 h. Prepararam-se cápsulas de gelatina, 

preenchendo as mesmas até 75% da sua capacidade com resina LR-White, adicionando 

secções de folha 2 x 2 mm e perfez-se a cápsula com mais resina. As cápsulas foram a 

incubar durante 48 h a 40°C, seguida de nova incubação a 50°C durante 24 h. 

Posteriormente, as amostras sofrerem cortes para a imunolocalização (Figura 12B).  

 

Figura 12: Preparação de amostras para posterior corte e imunolocalização. A- corte de amostras de 

folhas de cafeeiro infectada (H147/1) em solução de lavagem. B- cápsula de gelatina contendo a resina e 

corte de folhas de cafeeiro. 

 

13.2. IMUNOLOCALIZAÇÃO 

Com a resina polimerizada, procedeu-se ao corte das amostras em secções de 0.5 µm, com 

o auxílio de um micrótomo Leica Ultracut UCT com facas de vidro. As secções cortadas 

foram montadas em lâminas revestidas com poli-Lisina e rodeadas com um círculo de PAP-

PEN, caneta com propriedade hidrofóbicas utilizada para montagem de lâminas, cuja função 

é manter o liquido aplicado na amostra dentro dos limites desenhados com a caneta. Após 

os círculos secarem as lâminas foram submergidas em acetona a 100% por 2,5 min. Findo 

A B 
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este tempo transferiu-se imediatamente as amostras para TBS com o objetivo de as 

rehidratar e remover resíduos de acetona.  

Com o objetivo de reduzir ligações não específicas do anticorpo secundário as lâminas de 

microscópio, contendo os cortes provenientes do micrótomo, foram incubadas no tampão 

‘block’  (anexo ponto 7) durante 10 min à ta. Seguidamente, procedeu-se à lavagem das 

lâminas com o tampão de incubação (anexo ponto 7) durante 100 min. Removeu-se o 

tampão de incubação e colocaram-se 100 µL do tampão de pré-absorção, seguido de 

incubação durante 2 h num oscilador horizontal à ta. Findo esse período, as preparações 

foram lavadas com tampão de incubação a cada 5 min, por seis vezes. Colocou-se nas 

lâminas o anticorpo secundário marcado com Cy3 diluído (1:200) em tampão de incubação 

e deixou-se à ta durante 1 h. Após três lavagens finais com TBS as lâminas foram montadas 

com o ‘anti-fading’ DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano) e seladas as lamelas com verniz 

comercial. 

Após secagem do verniz, as amostras foram analisadas no microscópio óptico de 

epifluorescência (ZEISS LSM T-PMT AXIOVERT 200M). 
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III-RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

1. SELEÇÃO DE CANDIDATOS A EFETORES 

O presente estudo utilizou os dados gerados por Fernandez et al. (2012) sobre 

transcriptoma de H. vastatrix. Foi utilizado um conjunto de sequências (EST) de H. vastarix, 

tendo em conta que se procuravam efetores, ou seja, proteínas secretadas a partir dos 

haustórios de H. vastatrix e que atuam no citoplasma das células de cafeeiro, onde 

eventualmente são reconhecidas por proteínas do hospedeiro. Os efetores são proteínas 

cuja sequência apresenta uma grande diversidade e que, com raras exceções, não 

apresentam homologia de espécie para espécie nem mesmo entre raças da mesma espécie 

do agente patogénico (Stergiopoulos e Wit, 2009). Como a identificação de possíveis 

efetores se torna muito difícil, baseada na homologia entre proteínas, utilizou-se um 

algoritmo bioinformático MEME (Bailey et al., 2009) que procura padrões proteicos 

conservados. A utilização deste programa na procura de efetores tem por base o princípio 

de que proteínas que apresentem padrões semelhantes poderão pertencer a uma família de 

proteínas partilhando função semelhante (Saunders et al., 2012).  

Através do programa MEME, foi possível identificar três padrões diferentes em quatro 

sequências EST distintas de H. vastatrix.  

 

Motivos identificados: 

O primeiro motivo identificado possui resíduos de D,K,P,K,M e C organizados num padrão 

DXKXXXXPKXXXXMXC, identificado em duas sequências. O segundo motivo contém 

resíduos F,C, organizados num padrão xxFCXXXXXXXXXXCXXXXCXXXXXCXXC. Este 

padrão foi identificado em três EST. O terceiro motivo encontrado possui resíduos de C,T,G, 

organizados num padrão CXXXXXXXXXCTGXXXGXXXCXXCXXX, tendo sido encontrado 

em três genes. (Figura 13). 

 



- 42 - 
 

 

Figura 13: Motivos identificados em sequências EST de Hemileia vastatrix, através do programa MEME 
(Bailey et al., 2009) 

No conjunto dos padrões identificados foram selecionados quatro EST, referentes aos genes 

Hv02363, Hv04351, Hv04352 e Hv04556 (Figura. 14). Como pode ser observado, o número 

de resíduos de cisteína nos padrões 2 e 3 é elevado (Figura 13 e quadro 5). A análise das 

sequências proteicas previstas revelou que se tratavam de proteínas com um número 

reduzido de aminoácidos (inferior a 250 aminoácidos), sendo o gene Hv04352 o que 

apresentava um número previsto de aminoácidos superior, ou seja, estas sequências podem 

incluir-se no grupo de ‘small secreted proteins’ (SSPs), relacionados com candidatos a 

efetores (Hacquard et al., 2012). As proteínas em estudo apresentaram alguma homologia 

com proteínas secretadas por Melampsora larici-populina, agente causal da ferrugem 

alaranjada das folhas de choupo (Quadro 5). 

Em todas as sequências o número e a percentagem de resíduos de cisteína é superior ao 

verificado na maioria das proteínas (Quadro 5). Contudo, não se conhece a função 

desempenhada por estes resíduos nas proteínas secretadas. Ainda assim, foram 

identificados padrões ricos em cisteína no secretoma de M. larici-populina sugerindo que 

estes motivos possam ser caraterísticas importantes para fungos biotróficos (Duplessis et 

al., 2011). Os resíduos de cisteína podem aumentar a estabilidade das proteínas efetoras no 

meio extracelular devido à formação de pontes dissulfito (Templeton et al., 1995).  
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quadro 5: Características das sequências EST selecionadas dos genes candidatos a efetores na 
interação Coffea arabica x Hemileia vastatrix 

 
EST 

(bp) 

Nº de 

aminoácidos 

previstos (aa) 

Nº / % de 

Cisteínas 

Homologia com outras 

proteínas de ferrugens 

Hv02363 774 186 12/6.5 

EGG08429.1, M. larici-

populina secreted protein. e 

value=3e-13 

Hv04351 1228 172 13/7.6 

EGG08429.1, secreted 

protein M. larici-populina -. e 

value =4e-14 

Hv04352 1228 232 10/4.3 MELLADRAFT_104795, M. 
larici-populina. e value=7e-7 

Hv04556 993 176 13/7.4 

EGG08429.1, M. larici-

populina secreted protein. e 

value=e-25 

 

A localização dos três padrões (Figura 14) mostrou que a proteína correspondente ao gene 

Hv02363 possui apenas o motivo 2, que é comum aos genes Hv04351 e Hv04556. Por sua 

vez, o motivo 1 está presente em duas das sequências (genes Hv04351 e Hv4556) e o 

motivo 3 em três sequências. No entanto, quando presentes, os motivos encontram-se 

sempre na mesma zona das diferentes proteínas, sugerindo uma estrutura semelhante para 

os quatro genes, tal como já foi observado para efetores de oomicetas (Raffaelle et al., 

2012). O segundo motivo, localizado a meio da sequência, poderá funcionar como domínio 

de translocação, uma vez que estes genes têm de ser transportados do haustório para o 

citoplasma das células do hospedeiro. Por sua vez, o terceiro padrão, localizado no final das 

sequências, poderá representar o domínio de efetores putativos, responsáveis pela 

interação no citoplasma com as proteínas do hospedeiro. 
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Figura 14: Localização dos padrões identificados, nas sequências proteicas de Hv02363, Hv04351, 
Hv04352 e Hv04556, através do programa MEME (Bailey et al., 2009). A caixa vermelha corresponde a 
motivo 1, a verde o motivo 2 e a laranja o motivo 3. O triângulo azul corresponde à zona do peptídeo 
sinal. 

O alinhamento das sequências selecionadas (Hv0236, Hv04351, Hv04352, Hv04556) 

permitiu observar que, apesar da homologia entre as sequências dos genes ser baixa, é 

possível encontrar os três motivos, completos ou incompletos, em todas as sequências 

analisadas (Figura 15), o que reforça a ideia de que pertencerão provavelmente à mesma 

família de proteínas e de que os vários motivos têm um papel funcional.  

 

Figura 15: Alinhamento das quatro sequências proteicas em análise (Hv02363, Hv04351, Hv04352, 
Hv04556). O retângulo verde claro representa os nucleótidos do primeiro motivo identificado, a caixa a 
vermelho indica a zona correspondente ao segundo motivo identificado e a caixa laranja corresponde ao 
terceiro motivo identificado. 

 

Saunders et al (2012) criaram várias tribos de proteínas candidatas a efetores com 

características em comum, sendo os critérios usados os seguintes: i) presença de peptídeo 

sinal, ii) genes induzidos in planta, iii) similaridade com proteínas secretadas, localizadas 

nos haustórios e iv) presença de novos padrões associados a efectores. As proteínas de H. 

vastatrix enquadram-se no grupo V de Saunders et al. (2012), tendo em conta a sua 
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potencial secreção, alguma similaridade com as proteínas de M. larici-populina e os novos 

padrões encontrados que apresentam alguma homologia com a Hesp-C49 (Dodds et al., 

2004), nomeadamente o motivo 3. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA GÉNICA  

Para conhecer a estrutura e sequência dos genes foram desenhados ‘primers’ para as 

extremidades dos EST selecionados. O resultado da amplificação por PCR de DNA do 

isolado 178a de H. vastatrix, para cada um dos genes em estudo, pode observar-se na 

Figura 16. O gene Hv02363 apresentou uma banda intensa de aproximadamente 1500 pb 

(Figura 16, pista 1). O gene Hv04351 apresentou-se de difícil amplificação, tendo sido 

desenhados dois “primers” diferentes para a sua amplificação. No entanto, o gene 

apresentou múltiplas bandas, mesmo após tentativa de otimizar as condições de PCR, 

nomeadamente aumento da temperatura de hibridação. A reação de amplificação com os 

‘primers’ específicos para o gene Hv04352, originou uma banda também com cerca de 1500 

pb. O gene Hv04556 apresentou uma banda entre 1031 e 1500 pb. Os ‘primers’ desenhados 

amplificaram uma banda de tamanho superior à sequência onde foram desenhados (EST da 

sequenciação em massa) o que indica que todos os genes possuíam intrões. 

Tendo em conta o tamanho dos produtos de PCR, e como o objetivo final era a 

sequenciação, optou-se por clonar as sequências no plasmídeo pCR2.1-TOPO, após 

purificação das amostras de PCR. Foram testadas por PCR 15 colónias de cada clonagem 

realizada (Figura 17 A e B). No gel A, para o gene Hv02363, somente uma colónia possui 

uma banda do tamanho esperado (pista 5). As pistas 10 a 17 correspondem ao gene 

Hv04556, sendo que nos poços 13 a 17 as colónias não clonaram o fragmento desejado. As 

restantes pistas são referentes ao gene Hv04351 em que as colónias das pistas 18, 19, 22, 

26, 28 a 30 possuem o fragmento clonado.  
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Figura 16: Resultado da amplificação por PCR do DNA de H.vastatrix com os primers específicos para os 
genes em estudo. M- marcador molecular (Mass Ruler mix); 1-Hv02363; 2-Hv04351; 3-Hv04351; 4-
Hv04556, 5-Hv04352. As condições de amplificação (PCR) foram idênticas para todos os ciclos, com 
exceção da temperatura de hibridação. A amplificação foi realizada a 94 ˚C durante 3 minutos, 35 ciclos a 
94 ˚C por 30 segundos. Para o gene Hv02362 a temperatura de hibridação decorreu a 55 ˚C durante 30 
segundos, para o Hv04351 realizou-se a 60 ˚C durante 30 segundos, para o gene Hv04352 a hibridização 
consistiu a 58 °C durante 30 segundos e para o gene Hv04556 realizou-se a 55 °C por 30 segundos, a 
temperatura de extensão decorreu a 72 °C por 1,30 minutos e um último ciclo a 72 °C durante 3 minutos.  

No gel B (Figura 17) estão representadas as restantes colónias relativas a cada gene, sendo 

que nas pistas 3, 6, 9, 10, 12, 13, 24, 26 e 28 as bactérias não apresentam o fragmento 

clonado. Tendo em conta os resultados da clonagem, purificaram-se as colónias das pistas 

5 (gel A) e 1 (gel B) para o gene Hv02362, as colónias das pistas 18, 19 e 22 (gel A) para o 

gene Hv04352 e as colónias das pistas 11 e 14 (gel B) para o gene Hv04556.  

M       1          2         3           4               5                      M 
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Figura 17: Resultado da amplificação por PCR de colónias da clonagem dos genes Hv02363, Hv04351 e 
Hv4556 no plasmídeo Pcr2.1TOPO. M-marcador molecular (Mass ruler DNA mix); gel A:pistas 2-9 
(Hv03262), 10-18 (Hv04556), 19-30 (Hv04351). Gel B: pistas 2 a8 (Hv02363), 9 a 15 (Hv04556), 15 a 30 
(Hv04351). O PCR foi programando para 95 ºC durante 8 minutos, 35 ciclos a 95 ºC a 30 segundos, 55 ºC 
30 segundos, 72 ºC por 1 minuto e 1 ciclo a 72 ºC por 7 minuto. 

Após a purificação dos plasmídeos, correspondentes às colónias positivas por PCR, utilizou-

se a enzima de restrição EcoR1 para verificar a inserção de fragmento no plasmídeo, tendo 

em conta que os fragmentos se inserem no plasmídeo pCR2.1-TOPO numa zona ladeada 

por dois locais de corte reconhecidos pela EcoRI (Figura 8 do material e métodos). Caso se 

verifique a inserção de fragmento no plasmídeo, o resultado esperado será a presença de 

duas ou mais bandas, se houver locais de corte da enzima dentro do fragmento clonado. A 

banda de maior tamanho refere-se ao plasmídeo e as restantes bandas dizem respeito a 

fragmentos gerados pelo inserto no plasmídeo, após corte com a EcoRI (Figura 18, pistas 2-

7). Um dos plasmídeos (Figura 18, pista 8) apenas originou um fragmento de elevado 

tamanho, o que indica a não inserção de fragmento no plasmídeo (que ficou linearizado), 

apesar da amplificação por PCR ter sido positiva relativamente a essa colónia. Como a 

amplificação pode originar falsos resultados, é recomendada a realização de um controlo, 

após purificação do plasmídeo, através de uma reação de restrição. 
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Figura 18: Reação de restrição efetuada com a enzima de corte EcoR1 nos plasmídeos purificados com 
os genes inseridos. Reação efectuada a 37˚C durante 1 hora, inactivação da enzima a 80˚C por 5 minutos. 
M-marcador molecular (Mass Ruler DNA Mix), 2,3-Hv02362, 4,5-Hv04556, 6,7,8-Hv04351  

Os plasmídeos foram enviados para sequenciação e os resultados foram tratados de forma 

a conhecer-se a sequência de DNA. Com o programa BLAST, alinhou-se a sequência 

resultante da sequenciação dos plasmídeos (sem contaminação) com EST da sequenciação 

em massa. O gene Hv02363 apresenta uma sequência de DNA com 1350 pb e um EST de 

774 pb, indicando a presença de intrões no DNA, uma vez que a sequência de mRNA é 

menor. O mesmo sucede com o gene Hv04352, em que o tamanho de DNA é de 1600 pb e 

o de mRNA é de 1228. O gene Hv04556 possui 1030 pb no DNA enquanto que o mRNA 

apresenta 993 pb. Após o alinhamento verificou-se que os genes sequenciados 

demonstravam a mesma organização com quatro intrões e cinco exões (Figura 19). 

Verificou-se a existência de uma longa zona não traduzida na região 3´. 

Ao realizar-se o alinhamento do gene Hv04351 com EST verificou-se que apenas havia 

homologia entre as duas sequências na zona dos ‘primers’, levando à conclusão de que o 

fragmento clonado não se tratava do gene Hv04351. A justificação mais plausível é a de 

que, muito possivelmente, trata-se de um gene de cópia única, e/ou pode tratar-se de uma 

zona de difícil amplificação por PCR, em que os ‘primers’ não conseguem aceder à 

sequência. 
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Figura 19: Representação esquemática da presença de intrões, exões e das zonas não traduzidas na 
sequência dos quatro genes em estudo. Os retângulos amarelos representam os exões, os traços azuis 
os intrões a as zonas marcadas a cor-de-rosa representam as zonas transcriptas mas não traduzidas 
(UTR).  

A presença de intrões em genes efetores pode ser benéfica para o fungo, devido à sua 

agregação com elementos de regulação e a mecanismos de ‘splicing’ alternativo, permitindo 

que uma única sequência de DNA codifique mais do que uma proteína funcional (Federova 

e Federov, 2003).  

O aumento do número de sequências fúngicas é de extrema importância pois permite no 

futuro predizer e complementar quais as proteínas secretadas, uma vez que estas, quando 

expressas na planta, são candidatas a efetores (Hacquard et al., 2012). As ferrugens, tais 

como M. larici-populina e Melampsora lini, possuem SSPs com cisteínas conservadas 

organizadas em padrões, juntamente com a presença de um N-terminal. Curiosamente a 

estrutura com cinco exões e quatro intrões também se verifica em SSPs de M. lini e M. larici-

populina (Hacquard et al., 2012), reforçando a ideia de que poderá tratar-se de uma família 

de genes que, apesar de apresentar grande diversidade ao nível da sequência, demonstra 

alguma conservação ao nível da organização.  

Muitos dos fungos possuem genomas compactos. Assume-se que as linhagens de 

patógenios com genomas grandes e flexíveis são capazes de se adaptar melhor durante a 

co-evolução, produzindo continuadamente fenótipos virulentos. As ferrugens são dos 

basidiomicetes com maior genoma (Raffaele e Kamoun, 2012). É razoável relacionar as 

características dos genes de H. vastatrix, nomeadamente a presença de intrões, com a sua 

capacidade de criar muito rapidamente genótipos virulentos, capazes de ultrapassar os 

genes de resistência das variedades hospedeiras.  

3. EXPRESSÃO DO MRNA  
 

3.1. EXPRESSÃO DOS GENES IN VITRO 

Para avaliar a expressão génica em diferentes estruturas de infeção produzidas in vitro 

procedeu-se à extração de RNA das mesmas. Foram escolhidas três estruturas distintas de 
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infeção: tubos germinativos, apressórios e esporos. Para avaliar a expressão dos candidatos 

a efetores realizou-se a sua amplificação por PCR com ‘primers’ para os genes em estudo e 

para o gene relativo sub-unidade ribossomal 40S que serve de controlo positivo da presença 

do fungo e capacidade de amplificação.  

Após extração do RNA total, a sua quantificação variou entre 145,9 e 439,9 ng/µL com 

valores de A260/280 entre 2,18 e 2,28 e entre 1,73 e 2,45 para A260/230. Os valores observados 

indicam um elevado grau de pureza do RNA (os resultados para cada extração são 

apresentados em anexo, quadro 9).  

A ausência de contaminação com DNA nas extrações de RNA, apesar de ter sido sempre 

realizado um tratamento com DNase, foi controlada por PCR diretamente do RNA com o 

‘primer’ 40S. Como é possível observar o PCR de RNA não revelou a presença da banda 

específica de amplificação com o primer 40S (Figura 20, pistas 2 a 5). O primer 40S permite 

amplificar por PCR cDNA de todas as estruturas de infeção. Nas pistas 6 a 10 (Figura 20) 

observa-se que todos os genes se expressam no cDNA de esporos. Nas pistas 7 e 8 

observa-se uma amplificação não específica que pode ser causada pela ligação dos primers 

a locais inespecíficos no cDNA. Nas pistas 11 a 15 é avaliada a expressão nos tubos 

germinativos, em que o único gene a ser expresso nesta fase é o Hv04352. Na pista 13 o 

gene Hv04351 apresenta banda; no entanto é uma amplificação inespecífica, uma vez que 

se situa fora do tamanho esperado (100 - 200 pb). Nas pistas 15 a 19 estão avaliados os 

apressórios para os genes 40S, Hv02363, Hv04351 e Hv04352, sendo que o único gene a 

ser expresso é o Hv04351. Conclui-se que os quatro genes estão a ser transcriptos in vitro, 

tal como registado para os esporos de H. vastatrix.  

 

Figura 20: Resultado da amplificação por PCR de estruturas de infecção para avalaiar a expressão in 
vitro dos genes. Para a avaliação das estruturas de infeção a ordem de colocação dos genes foi: 40s, 
Hv02363, Hv04351, Hv04352 e Hv04556. M-Marcador molecular (Generuler 100 bp), pista 2 a 5 gene 40s no 
RNA do esporo, tubo germinativo, e apressório, respectivamente. Pista 6 a 10 amplificação do cDNA nos 
esporos. Pistas 11 a 15 amplificação de cDNA de tubos germinativos. Pista 16 a 19 amplificação do cDNA 
de apressórios. 
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3.2. EXPRESSÃO IN PLANTA 

O desenvolvimento do processo infecioso foi avaliado através de RT-qPCR e através de 

observações citológicas com dois genótipos distintos de cafeeiro: H147/1 inoculado com o 

isolado 178a (raça XIV) e 128/2 inoculado com o mesmo isolado, representando uma 

interação compatível e incompatível, respetivamente. A integridade do RNA extraído foi 

verificada em gel de agarose, observando-se duas bandas distintas relativas ao RNA 

ribossomal (rRNA). A ausência de rasto abaixo das bandas de rRNA indica inexistência de 

degradação, enquanto a ausência de uma banda de elevado peso molecular indica que não 

houve contaminação com DNA genómico (Figura 21). 

 

Figura 21:Resultado da extração de RNA dos genótipos de cafeeiro H147/1 inoculados com o isolado 

178a de Hemileia vastatrix, 18,24,48 e 72h após inoculação e 7,14 e 21d após inoculação (pistas 2 a 8) e 

H128/2 inoculado com o mesmo isolado, 18,24,36,48 e72h após inoculação e7d após inoculação (pistas 9 

a 14). 

A expressão in planta foi realizada através de qPCR em que foi avaliado o aumento da 

expressão relativa dos genes, quer na interação compatível quer na interação incompatível. 

Na interação compatível, observa-se que, até aos 7 dias após inoculação (dai), a expressão 

dos genes é quase inexistente; no entanto, ao sétimo dia após inoculação, verifica-se um 

aumento generalizado da expressão, sendo o maior valor exibido pelo gene Hv04351. Ao 

fim de 7 dai, a infeção é caracterizada pela maior percentagem de hifas de penetração, 

seguidas da formação haustorial por parte do fungo na planta (Figuras 22 e 23.). É possível 

relacionar o aumento da presença haustorial com o aumento da expressão dos genes, o que 

reforça a ideia de que potencialmente estes genes são secretados por esta estrutura de 
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infeção, podendo ser designados por genes HESP (proteínas expressas e secretadas no 

haustório).  

Ao décimo quarto dia, a expressão dos genes diminui; no entanto, estes genes apresentam 

maior expressão relativamente aos primeiros três dias de infeção (Figura 22).  

Na interação incompatível a alteração da expressão dos genes é avaliada por comparação 

com a interação compatível, para um mesmo gene e tempo após a inoculação.  

Assim comparativamente os genes Hv02362, Hv04352 e Hv04556 não apresentam 

diferenças de expressão, uma vez que se apresentam com valores semelhantes aos 

apresentados na interacção compatível. Verificou-se que atingiam o seu máximo ao fim de 2 

dai resultante do desenvolvimento de respostas imunitárias pelo cafeeiro, com exceção do 

gene Hv04351 que tem o aumento de expressão ao fim de um dia após inoculação. 

A expressão dos genes não é significativa na interacção 128/2 inoculada com o isolado 

178a de H. vastatrix (interacção incompatível) uma vez que o cafeeiro reconheceu o 

patogénio ou estádios iniciais de infecção e estará a desenvolver a resposta hipersensível 

(HR) não deixando a infecção progredir. Consequentemente os genes não se conseguem 

expressar (Figura 22).  

.  

Nas interações compatíveis e incompatíveis, as observações citológicas mostram que o 

fungo tem um desenvolvimento semelhante até às 72 h após inoculação, sendo sempre a 

hifa de penetração a fase dominante. Na interação compatível a fase de infeção com maior 

predominância, aos 7 dias após a inoculação, é a hifa de penetração, seguida dos 

haustórios. Ao fim de 14 dias, a fase dominante são os haustórios (Figura 23).na interação 

incompatível ao fim de sete dias após a inoculação, há reconhecimento no citoplasma dos 

genes provenientes do fungo e a planta induz a resposta hipersensível não permitindo o 

desenvolvimento da ferrugem. A resposta hipersensível pode ser desencadeada pelo 

contacto entre o fungo e as células de guarda, adjacentes ao estoma (Silva et al., 2002). 
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Figura 22 Alteração da expressão dos genes numa interação compatível vs incompatível (cafeeiro x 
Hemileia vastatrix). A alteração da expressão na interação compatível é avaliada em função da expressão 
às 18h. Na interação incompatível a alteração da expressão é avaliada em função dos valores do gene no 
dia similar da interação compatível. 
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Figura 23: Percentagem de estruturas de infeção de Hemileia vastatrix observadas ao microscópico 
ótico, ao fim de 24, 48, 72h e 7 e 14 dai no genótipo de cafeeiro H147/1 inoculado com o isolado 178a. 

 

Figura 24: Percentagem de estruturas de infeção de Hemileia vastatrix, observadas ao microscópio ótico 
ao fim de 24, 48, 72h e 7 e 14 d no genótipo de cafeeiro 128/2, inoculado com o isolado 178a. 
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A expressão génica dos candidatos a efetores de H. vastatrix é muito marcada pelo estádio 

de infeção do hospedeiro, uma vez que a expressão máxima dos genes acompanha a 

formação de haustórios em grande quantidade. 

Para além de se avaliar a expressão dos genes selecionados, mantendo constante o isolado 

e variando o genótipo da planta, analisaram-se duas interações, uma compatível (110/5 X 

1427) e outra incompatível (110/5 X 70), variando as raças de H. vastatrix inoculadas no 

mesmo genótipo de cafeeiro (Figura 25). Como controlo positivo utilizou-se o primer 40S, 

pois tem a capacidade de amplificar genes transcritos em ambas as situações. As amostras 

foram colhidas 96 h após a inoculação. Nas pistas 2 a 6 (Figura 25) está representada a 

amplificação dos genes na interação incompatível (situação de resistência), onde se vê a 

expressão de todos os genes em estudo, uma vez que há uma banda presente em todos. 

Na interação compatível (situação de suscetibilidade) (pistas 7-10 e 13), verifica-se 

novamente a expressão de todos os genes. Observa-se a presença de múltiplas bandas 

podendo ser sinal de ligação dos primers a locais inespecíficos. No entanto, constata-se que 

o facto de o gene 40S amplificar dá garantias de que as amostras são amplificáveis, e 

denota uma marcada diferença entre os genes, com a presença de bandas de diferente 

intensidade (Figura 25). A pista 6 (gene Hv04556) apresenta uma banda mais fraca em 

relação aos restantes genes, na interação resistente. Na interação suscetível, o gene 

Hv04556 volta a apresentar uma banda mais fraca, enquanto o gene Hv04351 apresenta 

uma banda mais forte e definida. 
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Figura 25: Expressão dos genes em diferentes isolados (1427 e 70) de Hemileia vastatrix, 96 h após a 
inoculação. M-Marcador molecular (Gene Ruler 100 bp) pista 2 a 6 amplificação da interacção 
incompatível com a seguinte ordem de amplificação de genes: 40s, Hv02363, Hv04351, Hv04352, 
Hv04556. Pistas 7 a 10 com amplificação dos genes 40s, Hv02363, Hv04351, Hv04352 na interação 
compatível. Pista 11 vazia, pista 13 amplificação do gene Hv04556 na interação suscetível. O programa 
utilizado foi 1 ciclo a 94 °C por 2 minutos, 35 ciclos com 94 °C durante 0,30 segundos, 60 ºC durante 0,30 
segundos, 72 °C por 0,30 segundos e 1 ciclo final a 72 °C durante 7 minutos. 

Hacquard et al. (2012) realizaram um estudo idêntico, para monitorizar a expressão dos 

genes candidatos a efetores, tendo selecionado EST expressos durante a infeção da planta, 

que foram igualmente analisados por RT-qPCR. Através desta análise, observaram que 

quatro genes SSP, incluindo duas proteínas RTP e um AvrP4 homólogo, demonstraram 

expressões no esporo e numa fase mais tardia da infeção na folha. Os genes SSP 

transcritos de M. larici-populina demonstraram uma expressão forte e específica, associada 

com o crescimento biotrófico e a formação do haustório (Hacquard et al., 2012). Os 

resultados obtidos por estes autores, em M. larici-populina, são idênticos aos obtidos neste 

estudo, realizado em H. vastatrix, indicando que os genes candidatos a efetores de 

ferrugens poderão ter funções semelhantes. As diferenças de expressão in planta resultam 

da forte pressão de seleção que o fungo está a ser sujeito (Dodds et al., 2004).  

4. PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

EM E. COLI 
Com o objetivo futuro de se proceder à imunolocalização das proteínas correspondentes aos 

genes selecionados em folhas de cafeeiro infetadas com H. vastatrix, procedeu-se à 
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produção e purificação destas proteínas em E. coli, que posteriormente serão utilizadas na 

produção de anticorpos específicos.  

Amplificação das sequências dos genes Hv02363 e Hv04556 

Os ‘primers’ específicos para os genes Hv02363 e Hv04556 foram desenhados de forma a 

amplificar um fragmento que não contivesse a zona 5’, correspondente ao N-terminal da 

proteína prevista, onde se localiza o peptídeo sinal e que incluísse os locais de restrição 

EcoRI e XhoI. A amplificação por PCR teve como resultado apenas uma banda para cada 

um dos genes (Figura 26, pistas 2 e 4 para Hv02363; pistas 3 e 5 para o gene Hv04556), do 

tamanho esperado, entre 500 e 600 pb, ou seja inferior ao tamanho EST, considerando que 

foi retirada parte da zona 5’.  

 

Figura 26: Resultado da amplificação por PCR para os genes Hv02363 (pistas 2 e 4) e Hv04556 (Pistas 3 e 
5) com os primers Fw EcoRI e Rv Xh0I. 1 ciclo de 94 ºC durante 3 minutos, 35 ciclos com 94 ºC 
durante.0,30 segundos, 60 ºC por 0,30 segundos, 72 ºC a 0,45 segundos. 1 ciclo a 72 ºC durante 7 
minutos; M-Marcador molecular (Mass Ruler DNA Mix) 

4.1. SUB-CLONAGEM DOS GENES NO PLASMÍDEO PCR2.1TOPO 
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Após purificação, os produtos de PCR foram sub-clonados no plasmídeo pCR2.1-TOPO, 

considerando que a intensidade das bandas não era suficientemente forte para se obter um 

resultado positivo com a clonagem direta no plasmídeo pET28a. Na transformação das 

bactérias MOSBLUE obtivemos um elevado número de colónias, que foram testadas por 

PCR com os ‘primers’ M13, específicos para o plasmídeo. Das 15 colónias testadas para 

cada amplificação, apenas duas teriam o fragmento do gene Hv02362, tendo em conta o 

tamanho das bandas (Figura 27, pistas 5 e 6). A amplificação com os primers M13 do vetor 

deveria gerar uma banda esperada entre 700 e 800 pb, o que aconteceu na pista 24 para o 

gene Hv04556. As restantes pistas apresentam bandas com valores superiores e inferiores 

aos esperados, indicando que o fragmento não terá sido inserido no local correto ou não 

terá sequer feito a ligação do fragmento à bactéria.  

 

Figura 27: Resultado da amplificação com o primer M13 nas colónias obtidas da transformação no 
plasmídeo pCR2.1TOPO para confirmar a inserção do fragmento. M-marcador molecular (Mass Ruler DNA 
Mix);pista 2 a 16 amplificação de colónias do gene Hv02363; pista 17 a 32 amplificação de colónias do 
gene Hv04556. O programa de PCR para testar as colónias consistiu em 1 ciclo a 95 °C durante 7 
minutos, 35 ciclos a 95 ºC por 0,30 segundos, 55 °C por 0,30 segundos, 72 °C por 1,10 minutos e um ciclo 
a 72 °C por 3 minutos.  
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4.2. CLONAGEM DO GENE HV04556 NO PET28A 

Como referido, os genes antes de serem clonados no plasmídeo pET28a foram subclonados 

no pCR2.1-TOPO. Os plasmídeos pCR2.1-TOPO:Hv02363 (Figura 27, pista 5) e pCR2.1-

TOPO:Hv04556 (Figura 27, pista 24) foram cortados com as enzimas EcoRI e XhoI, de 

forma a gerar fragmentos dos genes Hv02363 e Hv04556 em que as extremidades 

possuíam os locais reconhecidos pelas enzimas de restrição. Uma g de plasmídeo pET28a 

foi igualmente sujeita a restrição com as mesmas enzimas (Figura 28). Pode dizer-se que a 

restrição foi completa ao observar-se apenas uma banda referente ao pET28a (linearização 

do plasmídeo) e duas bandas nas restrições dos plasmídeos com o gene. A digestão foi 

total nas pistas 4 e 6, referente ao plasmídeo com o gene. No caso do vetor, nas pistas 2 e 3 

(Figura 28) ocorreu igualmente digestão completa. 

 

Figura 28: Resultado do corte dos plasmídeos pET28a e pCR2.1TOPO:Hv02363 e pCR2.1TOPO:Hv04556. 
M - Marcador molecular (MassRuler DNA Mix); 2,3 plasmídeo pET28a; 4 a 8 restrição do plasmídeo 
contendo o gene Hv02363; 9 a 13 restrição do plasmídeo contendo o gene Hv04556 

O plasmídeo pET28a linearizado e os fragmentos relativos aos genes Hv02363 e Hv04556 

(Figura 28) foram excisados do gel de agarose e purificados. Procedeu-se à ligação entre o 

vetor pET28a e os fragmentos de Hv02363 e Hv04556, transformação das bactérias 

MOSBLUE e novamente procuraram-se colónias positivas utilizando a técnica PCR. Os 

plasmídeos foram extraídos das colónias positivas e procedeu-se à confirmação da correta 
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inserção dos genes através de uma reação de restrição com as enzimas EcoRI e XhoI. Na 

figura 29 está representada a restrição realizada para os genes Hv02363 e Hv04556, onde 

se observa uma banda maior correspondente ao vetor e uma menor correspondente ao 

fragmento inserido. 

 

Figura 29: Resultado da reação de restrição do vetor pET28a:Hv02363 e pET28a:Hv04556 com as enzimas 
de restrição EcoRI e Xh0I, efetuada 37 °C durante 3horas e inativação da enzima a 80 °C durante 5 
minutos. M:Marcador molecular (Mass Ruler DNA Mix),2 a 4 plasmídeos contendo o vetor 
pET28a:Hv04556 com o local de restrição, 5 e 6 plasmideos contendo o vetor pET28a:Hv02363 

Com a confirmação do gene inserido no vetor pET28a realizou-se a transformação do 

pET28:Hv02363 e pET28a:Hv04556 nas bactérias BL21 onde se irá induzir, produzir e 

purificar a respetivas proteínas.  

A indução foi realizada para as proteínas Hv02363 e Hv04556; o processo até à clonagem 

na BL21 foi realizado para os dois genes em estudo, embora a purificação tenha sido 

apenas realizada para a proteína Hv02363. 

A indução com IPTG confirmou, através de SDS-PAGE, que a proteína de interesse 

apresenta um tamanho de 20kDa, revelada pela presença de uma banda mais pronunciada.  

 



- 61 - 
 

4.3. PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA POR IMAC 

Com a confirmação da expressão da proteína, torna-se necessário extrair e purificar a 

mesma para posterior produção de anticorpo. A purificação é feita com uma coluna Hist-Tag 

(IMAC) em três fases com tampão adequado. A confirmação do processo é realizada em gel 

de SDS-PAGE, onde é igualmente colocado o controlo da bactéria com a proteína, sem lise 

(Figura 31, pista 15). A presença de uma única banda no gel é indicativa de que a 

purificação foi realizada com sucesso (Figura 31, pistas 1-14). No gel de SDS-PAGE, após 

coloração com coomassie blue, a primeira pista correspondem à eluição a 100 mM de 

Imidazol, (Figura 30, pistas 1). Nas pistas 2 a 9 estão presentes todas as proteínas 

produzidas pelas bactérias, em que uma banda ligeiramente mais forte, de 

aproximadamente 20 KDa, relativa à proteína recombinante.  

As pistas 2 a 6 da figura 30 pertencem às amostras das lavagens, em que a presença de 

uma banda pouco definida é indicativa da ligação da proteína à coluna e da lavagem da 

produção de proteínas secundárias produzidas pelas bactérias. As pistas 7 e 8 

correspondem às amostras de Flow throught, em que a presença de uma banda pouco 

definida à volta dos 20 KDa é indicativa da ligação da proteína à coluna. A pista 9 é 

referente à amostra do extracto proteico. Na figura 31 está apresentado o gradiente de 

eluição a 100 e 200 mM (pistas 1 a 14). A eluição a 100mM (Figura 31 pistas 1 a 9) 

representa a concentração ideal para a extração da proteína, uma vez que as bandas 

correspondentes apresentam-se fortes e definidas (Figura 31, pista 8 e 9). As pistas 10 e 14 

referem-se à eluição a 200 mM, e pela banda fraca que apresentam, indicam que a proteína 

já não está a ser extraída.  

 

 

Figura 30: Resultado da extração da proteína Hv02363 (20 KDa) M- marcador proteómico Broad range. 
Pista 1 amostra de eluição a 100 mM de Imidazol, pistas 2 a 6 amostras de lavagens, pista 7 e 8 amostras 
de Flow throught, pista 9 amostra de extracto proteico. 
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Figura 31: confirmação da extração da proteína Hv02363 (20 KDa) em coluna IMAC. M-marcador 
proteómico Broad range. Pistas 1 a 9 amostras de eluição da proteína a 100 mM de Imidazol, 10 a 14 
amostras de eluição a 200mM. 15 – Bactéria sem lise antes da purificação.  

Para produção do anticorpo foi enviada a extração correspondente à eluição a 100mM, onde 

se pode observar uma única banda definida. 

Kemen et al. (2005) realizaram uma abordagem semelhante à apresentada neste estudo, 

para a interação Vicia faba x Uromyces fabae em que realizaram a produção de proteínas 

de fusão His-tag com o objetivo de criar anticorpos para localização de proteínas através da 

imunolocalização. Através desta abordagem foi possível identificar a localização da proteína 

em dois locais distintos (matriz extrahaustorial e nas células infetadas do hospedeiro) 

indicando que a localização da Uf-RTP1 varia consoante a maturação haustorial. 
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IV-CONCLUSÕES E PERSPETIVAS 
 

Este estudo teve como objectivo principal a identificação de candidatos a efetores 

envolvidos na interação entre cafeeiro (Coffea sp.) e a ferrugem alaranjada (H. vastatrix). A 

identificação de efetores contribui para o melhoramento genético na descoberta de novas 

variedades resistentes a agentes patogénicos. A secreção destas proteínas no citoplasma 

do hospedeiro, em variedades resistentes, desencadeia a resposta hipersensível e, através 

da expressão destes genes na planta, nomeadamente o desenvolvimento de respostas 

imunes permite a identificação de genes R no hospedeiro. O reconhecimento de genes Avr 

de H. vastatrix permitirá a determinação de genes R no hospedeiro, contribuindo para o 

melhoramento genético do cafeeiro contra a ferrugem alaranjada de uma forma mais eficaz 

e duradoura. 

A identificação de efetores por homologia com outros efetores conhecidos apresenta 

grandes dificuldades, tendo em conta que a generalidade apresenta grande diversidade ao 

nível da sequência e função desconhecida. A estratégia seguida nesta dissertação baseou-

se na procura de características comuns entre o conjunto de proteínas putativamente 

secretadas, tendo sido possível identificar quatro sequências, Hv02363, Hv04351, Hv04352, 

Hv04556, que entre elas partilhavam três motivos, dois dos quais apresentavam o 

aminoácido cisteína na sua constituição. As proteínas identificadas podem ser classificadas 

no grupo das proteínas com um número baixo de aminoácidos e ricas em cisteínas (SSP), 

grupo que tem vindo a ser relacionado com a patogenicidade. A análise das sequências 

proteicas permitiu identificar uma estrutura semelhante, apesar de baixa homologia entre 

proteínas, sugerindo que possam pertencer à mesma família de genes e partilhar uma 

função comum. Também a análise da estrutura ao nível do DNA, para os genes em que foi 

possível obter a sequência de DNA (Hv02363, Hv04352 e Hv04556), revelou que todos se 

encontravam organizados em quatro intrões e cinco exões, reforçando a ideia de que 

poderão pertencer à mesma família de genes. Não foi possível amplificar por PCR o gene 

Hv04351, o que poderá estar associado ao baixo número de cópias do gene. Trabalhos 

futuros deverão perspetivar o aumento da quantidade de DNA na PCR e/ou o desenho de 

novos ‘primers’, a partir de outra zona do gene, uma vez que os ‘primers’ utilizados 

originaram uma falsa amplificação.  

Em folhas de cafeeiro (Coffea arabica H147/1) inoculadas com H. vastatrix (raça XIV isolado 

178a) a expressão dos genes Hv02363, Hv04351, Hv04352 e Hv04556, estudada por PCR 

quantitativo em tempo real, manteve-se constante nos primeiros dias após inoculação (dai), 
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mas aumentou consideravelmente sete dias depois. Coincidentemente, a percentagem de 

haustórios aumentou igualmente sete dias após a inoculação. Esta coincidência temporal é 

um sinal positivo para a confirmação de que os genes efetores são secretados por esta 

estrutura de infeção, uma vez que efetores de fungos parasitas obrigatórios são 

maioritariamente expressos em haustórios.  

Quando ocorre uma interação incompatível (situação de resistência) não se verifica o 

desenvolvimento da infecção, uma vez que a planta reconhece os sinais do fungo e 

desencadeia a resposta hipersensível provocando a morte celular localizada. A inoculação 

de folhas de Coffea arabica variedade 128/2 com H. vastatrix isolado 178a caracteriza-se 

por ser uma interação incompatível, tendo-se verificado que a expressão dos genes 

selecionados foi idêntica à expressão verificada na interação compatível, acima 

mencionada. O gene Hv04351 foi a única exceção, ao fim de 1 dai apresentava uma 

sobreexpressão quando comparada com o verificado na interação compatível. 

Considerando as duas situações, estamos em ambos os casos perante o mesmo genótipo 

de H. vastatrix inoculado em dois genótipos diferentes de cafeeiro, ou seja, a alteração é ao 

nível do hospedeiro e não do fungo. Por conseguinte, os efetores do fungo serão os 

mesmos, designadamente os genes de avirulência; a planta é que muito possivelmente 

expressa diferentes proteínas de resistência que conseguem reconhecer as proteínas Avr 

secretadas pelo fungo. Assim sendo, pode especular-se que produtos do gene Hv04351 de 

H. vastatrix, de natureza não haustorial, poderão estar a ser precocemente reconhecidos por 

proteínas R da planta, despoletando a reposta hipersensível. 

Quando diferentes raças (e isolados) de H. vastatrix foram inoculadas num mesmo genótipo 

de cafeeiro, constituindo igualmente interação compatível/incompatível a situação tem 

características diferentes. Na interação compatível (situação de susceptibilidade) observa-se 

uma forte expressão dos genes, por oposição à interação incompatível. As diferenças na 

expressão dos genesna interação compatível e incompatível é o resultado esperado 

tratando-se de efetores tendo em conta que são genes sob elevada pressão evolutiva 

(Duplessis et al., 2012). 

Foram detetados transcritos de todos os genes em esporos, contrariamente ao ocorrido em 

tubos germinativos e apressórios, onde apenas o gene Hv04352 estava presente nos tubos 

germinativos e e o gene Hv04351 estava presente nos apressorios.  

Clonaram-se os genes Hv02363 e Hv04556, candidatos a efetores, no plasmídeo pET28a, 

com vista à obtenção de uma proteína recombinante que, após purificação, pudesse ser 

usada na produção de um anticorpo específico para localização de estruturas de infeção de 

H. vastatrix nas células de folhas do cafeeiro, através da técnica de imunolocalização. Nesta 
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altura já foi produzido um anticorpo específico contra a proteína Hv02363, o que permitirá 

em trabalhos futuros provar a localização haustorial para os genes candidatos a efetores. 

Os resultados apurados não rejeitam a hipótese de que os genes candidatos a efetores 

sejam de facto efetores, nomeadamente genes Avr. Para comprovar a natureza inequívoca 

desses genes haverá que prosseguir os estudos e verificar a sua capacidade para 

desencadearem a resposta hipersensível no hospedeiro. Para isso, o CIFC está a utilizar a 

técnica da agroinfiltração, ou seja, a infiltração de folhas de cafeeiro com Agrobacterium 

tumefaciens, contendo um plasmídeo onde foi inserido o gene de interesse, Hv04556. 
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ANEXOS 
 

Anexo I 

1)Enzimas  

1.1)Enzimas de restrição 

Quadro 6: enzimas de restrição utilizadas 

Enzima Região de 

corte 

Origem Temperatura Fabricante 

EcoR1 G-

AATTCCTTAAG 

Escherichia 

coli 

37ºC promega 

Xho1 C^TCGAC Xanthomonas 

holcicola 

37ºC Promega 

 

1.2)Outras enzimas 

 T4DNA ligase (Invitrogen) 

 Platinium®Taq DNA polymerase High Fidelity (invitrogen) 

 Go Taq®G2 Hot start polymerase (Promega) 

 SsoFast™EvaGreen®Supermix(Biorad) 
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1.3)kits Utilizados 

 TOPO®TA Cloning Kit (invitrogen) 

 Quantitect reverse Transcription Kit(Quiagen) 

 Pure Yeld™Plasmide Miniprep system(Promega) 

 Wizard®Sv Gel and Pcr clean up system (Promega) 

 Kit spectrum plant total RNA (Sigma) 

2) Meios de cultura e reagentes utilizados  

 LB broth (g/L):10g de peptona, 5g de extrato de levedura, 5 g de NaCl. 

 LB agar (g/L):10 g de peptona , 5g de extrato de levedura, 5 g de NaC, 15 g de Agar 

 Dissolver os reagentes em àgua bidestilada e colocar os meios de cultura a 

autoclavar a 120 ºC durante 20 min. 

 Quando necessário foram adicionados os antibióticos apropriados nas seguintes 

concentrações: Ampicilina:100µg/ml, Canamicina: 100µg/ml, tetraciclina: 100µg/ml. 

 SOC: Triptona – 2g, Extrato de Levedura – 0,5g, NaCl – 0,05g, 180 µl Glicose 20% 

estéril, 100 µL MgCl2 1 M. 

 CATB: 2% (p/v) de CTAB, 500 mM de tris/HCl, 100 mM EDTA, 1,4 M NaCl, 0,2% 

(v/v) β-mercaptoetanol  

 TE: tris HCl 10 mM (pH 8,0), EDTA 1mM (pH 8,0) 

 TAE: tris base 48,46 g, ácido acético glacial 57,1 mL, EDTA 0,5 M (pH 8,0) 100 mL, 

água Mili-Q 1000 mL  

 Loading dye 6 X: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6), 0.03% Azul de bromofenol, 0.03% Xileno 

de cianol FF, 60% glicerol, 60 mM EDTA. 

 Solução salina: 1,2 M NaCl, 0,06 M MgCl2 

 Corante coomassie blue (1L): Coomassie blue 2,5g, Metanol 450mL, Ácido acético 

glacial 100mL, Água Milli-Q 450mL 

3)Marcadores de massa molecular (MM) para DNA 

 Marcador GeneRuler Lowrange DNA ladder (Thermoscientificbio) 

 Marcador MassRuler™ DNA ladder Mix (Fermentas) 

4) Marcadores de massa molecular (MM) para proteínas 

 Pre Strained SDS-PAGE standards broad range (BioRad) 

 

5)Concentrações e volumes utilizados nos géis de poliacrilamida 
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Quadro 7: concentrações e volumes utilizadas no gel de separação a 15% para um volume total de 10 mL. 

Acrilamida 30% 5000 µl 

Tampão Tris HCl  3 mM pH8.8 1250 µl 

20% SDS 50 µl 

Água destilada 3700 µl 

PSA 10% 75 µl 

TMED 5 µl 

 

 

 

Quadro 8: concentrações e volumes para o gel de concentração a 5% para um volume total de 5 mL. 

Acrilamida 30% 800 µl 

Tampão Tris HCl 1 mM pH6.8 1250 µl 

20% SDS 25 µl 

Água destilada 2880 µl 

PSA 10% 37.5 µl 

TMED 4 µl 

 

Quadro 9:Valores das concentrações das estruturas de infecção (esporo-S, tubo germinativo-GT, 
Apressorio-AP) avaliadas através da nanodrop. 

Estrutua de infecção Concentração 

em acido 

nucleico 

A260 A280 260/280 260/230 

S 270,3(ng/µl) 6,758 2,969 2,28 2,45 

GT 145,9(ng/µl) 3,649 1,676 2,18 1,73 

AP1 205(ng/µl) 5,126 2,268 2,26 1,83 

 

6)Soluções e Materiais para purificação 
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 6.1)Coluna 

“HisTrap”™ 1ml Protein Gp da GE Healthcare 

6.2)soluções 

Tampão de ligação 

 50 mM Tris pH 8 

 250 mM NaCl  

 20 mM Imidazol 

   O (perfazer o volume pretendido) 

Tampão de eluição  

 50 mM Tris pH 8 

 250 mM NaCl  

 100 mM/200 mM Imidazol 

   0 (perfazer o volume pretendido) 

Tampão de lavagem 

 50 mM Tris pH 8 

 250 mM NaCl  

 50 mM Imidazol 

   0 (perfazer o volume pretendido) 

7) Tampões utilizados para a imunolocalização 

TBS: 10 mM tris HCl; 150 mM de NaCl. 

Incubation buffer: 1% Albumina de soro bovino (BSA) fracção V diluída em TBS, 3mM de 

ácido de sódio. 

Block Buffer: dissolver 5% de BSA , adicionar 5% de serotec Goat sérum (Gmbh), adicionar 

3mM de ácido de sódio. 

Buffer pre-absortion: moer folhas de cafeeiro em azoto liquido até se desfazerem. Adicionar 

TBS (Por cada 0,6 g de peso folear adicionar 1 ml de TBS). Sonicar durante 10 minutos. 

Centrifugar durante 15 minutos a 1900 g num rotor Ss34 e ressuspender o pellet em metade 

do volume inicial. Sonicar durante 5 minutos para homogeneizar o pellet e autoclavar.  

Meio DABCO: solução de 82 mM em 50% de glicerol em água. 
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Mix pre-absortion: 40% Incubation buffer, 10% de Block buffer, 49% de buffer pre-absortion, 

1% anticorpo.  Inverter a mistura durante 10 minutos. Centrifugar por 10 minutos a 10000 g. 

guardar o sobrenadante.  

 

 

Anexo II: Abstract e Poster apresentados no 10th International Congress of Plant Pathology 

Identification of small secreted proteins from Hemileia vastatrix, candidate effectors of 

coffee leaf rust disease 

C. Gonçalves1,2, S. Tavares1, H.G. Azinheira1, H. Oliveira1, M.C. Silva1 and P. Talhinhas1 

1Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro/BioTrop/Instituto de Investigação 

Científica Tropical. Quinta do Marquês. 2780-505 Oeiras, Portugal 

2Departamento de Ciencias e Engenharia de Biossistemas/Instituto Superior de 

Agronomia/Universidade Tecnica de Lisboa, Lisboa, Portugal 

Email: sagtavares@gmail.com 

Hemileia vastatrix is an obligate biotrophic rust fungus responsible for one of the most 

destructive and widespread disease of coffee plants. In the last decade an increasing 

number of studies attributed to small-secreted proteins (SSP) from plant pathogens a role as 

effectors in host–pathogen interactions. ESTs from three mRNA samples, germinated 

urediniospores, appressoria and 21-day rust-infected leaves were sequenced by 454 

pyrosequencing technology. A bioinformatics pipeline allowed identifying sequences 

encoding putative fungal SSPs. A search for new motifs in the pool of SSPs was conducted 

using the MEME algorithm, since typical effectors do not share common features or 

conserved domains. Four sequences were selected on the basis of sharing motifs, 

constituting a group named HC49 (one of the elements has homology to HESP-C49 of 

Melampsora lini). A second group, comprising two sequences, was named H178 (by 

homology with HESP-178 of M. lini). All sequences were rich in the amino acid cysteine, and 

the group H178 also in proline, and only expressed in planta, with the exception of Hv04352 

(group HC49). Transcript profiling of the selected SSP showed distinct pattern between the 

sequences of group HC49 and H178 during the infection process. The group HC49 showed 

high induction of gene expression in coffee leaves seven days after inoculation with H. 

vastatrix when the presence of haustoria is elevated. The imnunolocalization of selected 

candidates in the two groups will be discussed. The identification of candidate effectors is 

central to the recognition of resistance genes in coffee genotypes. 

mailto:sagtavares@gmail.com
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